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Chapter 126 
Bab 126: Tes keenam (3) Enam hari sebelum tes keenam, di kantor pemimpin klan untuk 
Klan Racun, terletak di rumah besar Klan Racun, yang terletak di sebelah barat kastil 
Pemujaan Iblis. 

Ada banyak pemimpin Klan Racun berkumpul di sini, tetapi mereka semua tampak muram. 
Ini karena permintaan datang pada pagi hari dari Akademi Iblis tentang tes keenam. Tidak 
ada yang mengira situasi akan menjadi seperti ini. 

Ketika lima klan lainnya mendengar tentang tantangan Chun Yeowun, semua masalah 
keenam klan telah menantang Penatua Mu Jinwon, mereka senang. Klan Bijaksana telah 
tumbuh jauh lebih kuat selama tiga tahun ini ketika Klan Racun dan Pedang menjadi jauh 
lebih lemah. 

"Kami berharap Klan Bijaksana akan ditekan dari hasilnya." 

Untuk saat ini, Chun Yeowun seperti racun manis. Untuk Mu Jinwon, ia harus membunuh 
Chun Yeowun dalam duel untuk memungkinkan cucunya menjadi kandidat yang tersisa 
untuk naik takhta. Tapi dari apa yang terjadi sampai sekarang, acara ini pasti akan 
memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjatuhkan Klan Bijaksana, jadi ini adalah 
kemenangan menang untuk klan lainnya. 

"Penatua, kamu harus menolak permintaan ini. Anda dibebaskan dari penjara hanya 
beberapa bulan yang lalu. Mata Tuhan masih tertuju pada kita. " 

Penasihat Klan Racun berbicara dengan Baek Oh. Itu berbeda dari ketika orang-orang 
bersikeras mereka harus mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Chun Yeowun. 
Segalanya berbeda sekarang. 

"Pikiranku berdiri. Jika kita menjadi lebih tertindas, itu mungkin menghancurkan 
keseimbangan kekuatan antara enam klan. " 

Baek Chau, mantan pemimpin klan, juga setuju dengan gagasan itu. Klan Racun dilemahkan 
begitu banyak sehingga klan peringkat tinggi lainnya seperti Klan Naga Setan atau orang 
lain bahkan bisa mencoba untuk menggulingkan mereka. 

"Tetapi jika kita menolak, maka kita mengumumkan kepada semua orang bahwa kita telah 
menjadi lemah!" 

Putra kedua Baek Oh, Baek Munwung berteriak. Dia adalah tipe yang agresif dan tidak ingin 
klannya diremehkan lagi. 

"Kita harus sabar. Menjadi ceroboh tidak akan membantu kita pada saat seperti itu. " 
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Namun Baek Munwung tidak begitu senang mendengarnya. 

"Sepupu kita masih di tempat tidur dan klan kita dalam keadaan seperti itu! Apa lagi yang 
harus kita tunggu ?! " 

Dia menunjuk ke sebuah bangunan kecil di seberang halaman tempat Chun Jongsum 
berada. Dengan energi internal hancur dan semua tulangnya hancur, Chun Jongsum bahkan 
memiliki sumsum tulang belakangnya hancur sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak dari 
tempat tidurnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah hidup. 

"Muwung benar. Bocah itu sudah menjadi prajurit tingkat superior. Lebih baik 
menyingkirkannya sekarang daripada nanti. Akan terlambat jika kita membiarkannya, 
terutama ketika ketika kita semua tahu hubungan kita dengannya. " 

Putra ketiga Baek Oh, Baek Munho, berbicara dengan ide yang masuk akal. Sulit 
membayangkan apa jadinya Yeowun jika dia sudah berada di level superior. Dan dari apa 
yang harus diderita Baek Oh, dan kembali ke kematian Lady Hwa, Yeowun dan Klan Racun 
diikat dengan pertanda buruk. 

"Itu masalah bagi setiap klan. Bahkan jika bocah itu menjadi kuat, dia tidak memiliki 
kekuatan untuk mendukungnya. Apakah dia ancaman? Tidak. Ancamannya adalah Tuhan. " 

Baek Chau berbicara untuk menentang gagasan Baek Munho. Satu-satunya hal baik yang 
datang dari membunuh Yeowun adalah bahwa mereka membunuh musuh di masa depan. 
Tetapi harga itu harus dikeluarkan dari Tuhan dan diusir dari enam klan. 

"Kamu semua idiot!" 

"Siapa kamu untuk mengatakan itu!" 

Orang-orang dibagi menjadi dua kelompok dalam ide dan mulai berteriak dalam argumen. 
Baek Oh, yang telah mendengarkan mereka sejak lama, telah memilih apa yang harus 
dilakukan setelah lama berpikir. 

"Berhenti! Saya akan menolak permintaan ini. " 

Dia juga ingin membunuh Chun Yeowun lebih dari siapa pun, tetapi ada terlalu banyak 
yang dipertaruhkan. Lebih baik yang lain membunuhnya. Para pemimpin yang berharap 
Baek Oh menolak permintaan itu setuju, dan putra-putranya kecewa dengan keputusan itu. 
Setelah semua orang kembali, Baek Oh datang ke gedung kecil tempat Chun Jongsum 
berada. 

Baek Oh duduk di depan Chun Jongsum yang hanya berkedip sambil berbaring. Dia hampir 
sama saja sudah mati. Baek Oh melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk 
menyembuhkannya, tetapi bahkan Dokter Iblis sendiri tidak bisa melakukan apa pun. 
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"Maafkan saya. Kakek tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. " 

Simbol teror itu sendiri masih lemah untuk cucunya. Dia putus asa bahwa dia harus peduli 
dengan klannya bahkan ketika cucunya yang berharga, yang lahir dari anak perempuannya 
yang berharga, telah dilemparkan ke dalam keadaan seperti itu. Dan apakah Chun Jongsum 
tahu tentang ini? Mata Jongsum menjadi berkaca-kaca. Dan itu dulu. 

"Penatua, ada tamu." 

"Tamu pada jam ini? Kunjungan tamu seperti apa pada jam seperti itu? Biarkan mereka 
kembali. " 

Baek Oh sedang tidak ingin menyambut tamu. Tetapi dia harus memilih pilihannya pada 
pesan telepati. 

[Ini Lady Mu dari Klan Bijaksana. Haruskah kita mengembalikannya? Dia ada di depan 
gedungmu.] 

Baek Oh kemudian menjadi terkejut. Wanita itu belum mengunjungi setelah pemakaman 
putrinya Lady Baek. 

"Baik. Saya akan keluar. " 

Itu bukan seseorang yang bisa dia tolak karena dia sedang tidak mood. Baek Oh lalu 
berjalan keluar dari kamar. Dan ketika Baek Oh membuka pintu untuk keluar, Jongsum 
memutar matanya untuk melihat kakeknya. 

'?!' 

Dan melalui pintu, dia melihat seseorang dengan cahaya redup di bawah api. Itu adalah 
wanita paruh baya dengan kerudung merah di atas kepalanya. Chun Jongsum, yang hampir 
tidak bisa membuka dan menutup matanya, mulai mengguncang matanya, dan tubuhnya 
mulai bergetar. 

"Itu dia! INI DIA !!!! 

Itu adalah wanita yang mendapatkan racun dari ibunya. Dia ingin berteriak sesuatu, tetapi 
dia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya dan dia gemetar karena marah sampai dia 
pingsan. 

Hari berikutnya, penasihat dari Klan Racun mengunjungi kantor Kepala Akademi Iblis. Dia 
memiliki surat yang ditulis dari Baek Oh sendiri yang memiliki kalimat sederhana. 

[Tantangan diterima.] 

Penatua ke-12, dan pemimpin Poison Clan Baek Oh telah menerima tantangan. 
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Itu adalah pagi tes keenam yang diadakan dalam 70 tahun. Chun Yeowun bangun empat 
jam sebelum duel dan pergi ke pandai besi. Akademi itu penuh salju karena salju yang 
turun beberapa hari terakhir, tetapi area di sekitar pandai besi basah karena salju yang 
meleleh karena panas. Pandai besi yang berisik karena memalu sepanjang malam sekarang 
tenang. Yeowun menunggu di luar selama sekitar sepuluh menit dan mendengar seseorang 
di dalam dan berjalan masuk. 

"Tuan Ou?" 

Ketika dia masuk, bagian dalam pandai besi terasa panas karena panas dari bengkel. Saat 
Yeowun berjalan lebih jauh, Ou Sunong mengerjakan sesuatu dengan sangat serius. Dia 
menjahit kulit putih dengan hati-hati, membuat sarung kulit. Yeowun tidak bisa 
mengganggunya, jadi dia menenangkan diri dan menunggu sampai pekerjaan selesai. Dan 
itu setelah satu jam berlalu. 
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Chapter 127 
Bab 127: Tes keenam (4) "Akhirnya!" 

Ou Sunong menatap sarung yang lengkap dengan suara puas. Kulit putih memiliki ukiran 
merah yang terlihat sangat ramah dan mewah. 

"Sudah selesai?" 

"OLEH ALLAH PEMAIN HITAM! KAMU MENGAGETKANKU!" 

Ou Sunong hampir jatuh ke tanah karena suara tiba-tiba datang dari punggungnya. Dia bisa 
menemukan ketenangannya setelah menyaksikan Yeowun yang berdiri di dekat pintu 
masuk ruangan. 

"Kenapa kamu tidak memberi tahu aku kalau kamu ada di sini? Ha ha. Tunggu sebentar." 

Sunong kemudian berjalan ke ruang pemrosesan dan kembali dengan pisau lengkap. 

"Oh!" 

Yeowun tersentak kaget begitu dia melihat bilahnya. Pisau itu sangat indah. Itu bersinar 
dengan warna pearlish putih yang membuktikan itu adalah senjata terbaik yang ada. 

"Aku mengukir nama yang kamu minta." 

Menjelang gagang bilah, ada ukiran yang bertuliskan 'Bilah Naga Putih.' Ini untuk 
menghormati Naga Ular yang tidak mungkin menjadi naga yang cocok dengan bilah putih. 
Saat Yeowun meraih pegangannya, dia merasa sangat bagus untuk memegangnya. Bilahnya 
juga tampak sangat tajam sehingga dia bisa mengiris apa saja dengan itu. 

"Di sini, tempatkan pisau ke atas." 

Sunong kemudian membawa pakaian yang sangat tipis dan menjatuhkannya dari udara, 
dan ketika jatuh di atas pisau, pakaian itu dipotong menjadi dua. 

"Whoa." 

Itu sangat tajam sehingga bahkan memotong pakaian tipis yang tipis. 

"Apa anda suka?" 

"Aku suka ini. Saya tidak berharap Anda akan membuat saya pisau yang begitu indah. Anda 
pandai besi terbaik! Tuan Ou! " 

"Hahahaha! Terima kasih." 
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Chun Yeowun bukan orang yang menunjukkan emosi, tapi dia telah berbicara setiap 
pelengkap yang dia bisa. Ou Sunong tampak senang. Dia telah menciptakan senjata terbaik 
dan diakui oleh pemiliknya sehingga itu sudah cukup. 

'Dengan bilah ini, Bilah Tarian Kupu-kupu saya akan lebih kuat dari apa yang dapat 
dilakukan guru dengan Bilah Gila.' 

Dia menjadi lebih kuat dari gurunya, tapi masih bagus dipuji karena keterampilan 
pedangnya dari guru. Dan dengan mengakuisisi White Dragon Blade, sekarang 
menyelesaikan Black Sword White Blade, kombo senjata saleh yang melambangkan Chun 
Yeowun di masa depan. 

Setelah sekitar satu jam, semua orang termasuk kadet sekarang berkumpul di tempat 
latihan Akademi Iblis. Itu untuk menonton tes keenam yang belum diadakan dalam 70 
tahun terakhir. Ini adalah duel pribadi yang tidak mengharuskan kadet berkumpul, tetapi 
tidak ada seniman bela diri yang tidak ingin melihat duel antara prajurit tingkat superior. 
Semua orang menoleh ke Chun Yeowun, yang sedang menunggu di tempat latihan dengan 
mata terpejam. 

'Tes keenam ...! Bukankah itu luar biasa? ' 

"Dia benar-benar monster." 

'Bagaimana dia bisa menjadi level superior dalam empat tahun?' 

"Ya, tapi apakah dia bisa melawan yang lebih tua?" 

Setelah Yeowun memutuskan untuk mengambil tes keenam, semua orang sekarang tahu 
bahwa Yeowun berada pada tingkat prajurit yang unggul. Ini mengubah pandangan orang 
tentang Yeowun sepenuhnya. ITU sekarang tampak kagum. Tetapi setelah mendengar 
bahwa tes keenam adalah melawan salah satu dari 12 penatua, yang merupakan pejuang 
kultus terkuat, orang-orang terbelah dalam pendapat. 

"Siapa yang dia pilih untuk bertarung?" 

"Dia mungkin memilih satu dari enam klan." 

'Mereka berada dalam peringkat sepuluh besar! dia tidak akan melakukan itu jika dia tidak 
bodoh! ' 

Kadet belum tahu siapa yang akan bertarung dengan Yeowun. Mereka hanya berpikir 
Yeowun telah memilih penatua terlemah untuk bertarung, jadi itu akan menjadi penatua 
ke-12, karena ke-12 akan menjadi terlemah di antara para penatua. Dan tebakan mereka 
benar. Tetapi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan peringkat di 
antara para penatua dalam beberapa hari terakhir. 
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Di tempat latihan, anggota Yeowun berkumpul, menunggu dengan wajah tegang. Mereka 
tahu siapa Yeowun yang akan bertarung, jadi mereka khawatir. Yeowun memiliki 
pemimpin klan Poison, salah satu pejuang paling berbahaya di dalam kultus. 

"Oh! Melihat!" 

Satu kadet berteriak dan semua orang berpaling ke pintu masuk akademi. Ada seorang 
lelaki tua dengan jubah hitam berjalan ke arah mereka, dengan tongkat yang aneh. Dia 
tampak sangat tua, tetapi aura tak menyenangkan darinya membuktikan siapa dia. 

"L-pemimpin klan Racun!" 

Semua orang menyadari itu adalah Baek Oh the Poison Demon dan mulai bergumam kaget. 
Beberapa menduga Yeowun akan memilih salah satu dari tetua dari enam klan, tetapi 
mereka tidak berharap itu Baek Oh. 

"Ini gila ... itu orang Racun!" 

'Apakah dia benar-benar memilih pemimpin dari Klan Racun?' 

Tidak ada orang yang tidak tahu tentang Baek Oh yang terkenal di seluruh Wulin. Dia telah 
membantai 300 musuh dari pasukan jahat dengan serangan racunnya, dan juga meracuni 
banyak pejuang kuat dari Pasukan Keadilan dan Kejahatan yang bahkan tidak 
meninggalkan tubuh mereka. Dia dikabarkan paling dibenci untuk bertarung melawan. 

"Oh, Chief akan keluar!" 

"Hah? Orang di sebelahnya adalah ...! " 

Kepala Lee Hameng kemudian mulai berjalan keluar dari gedung utama. Di sebelahnya, ada 
seorang pria paruh baya dengan kumis panjang dan rambut berubah menjadi setengah 
putih. Itu adalah salah satu dari pemimpin ke-12, Sama Yi dari Klan Samu. 

"Ini penatua ke-10!" 

'Ayah...' 

Dia adalah penatua ke-10 sebelumnya, tetapi dia sekarang penatua ke-9. Sama Chak 
menatapnya dengan ekspresi senang. Dia tidak berpikir untuk melihat ayahnya di 
pertarungan ini. Sama Yi berjalan ke atas panggung dan duduk di kursi yang disiapkan dan 
Lee Hameng berjalan ke depan panggung. 

Ketika Baek Oh tiba di tengah-tengah tempat latihan, Yeowun membuka matanya. Dia telah 
melihat pria itu dalam tiga tahun dan empat bulan sejak hari di gua penjara. Dia tidak 
punya cara untuk bertarung melawan pria itu karena perbedaan dalam kekuatan absolut. 

'... Klan Racun!' 
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Itu mengingatkannya pada ibunya, Nyonya Hwa. Kemarahan mulai muncul, dan 
menyalakan api di hati Yeowun. Tapi matanya tenang dan dingin. 

'Dia ... sudah banyak berubah.' 

Baek Oh cukup terkejut melihat Yeowun. Dia baru saja memasuki tingkat master, tetapi 
sekarang berada di tingkat superior yang sama. 

'Hah! Tetapi Anda masih jauh untuk melanjutkan. ' 

Energi Yeowun yakin bahwa dia hanyalah seorang prajurit superior tingkat pemula. Ini 
sudah cukup bagi Baek Oh untuk membunuhnya tanpa banyak usaha. 

"Aku akan membunuhmu sebelum kamu tumbuh menjadi lebih berisiko." 

Ketika semua orang bersiap-siap, Lee Hameng berteriak. 

"Kita akan memulai tes keenam sekarang! Pemimpin ke-9 akan menjadi saksi kita untuk 
pertarungan ini! " 

Sama Yi bangkit dan membungkuk di depan orang banyak. Dalam keadaan normal, 
dibutuhkan empat penatua untuk menjadi saksi, tetapi mereka hanya memiliki empat 
penatua yang tersisa di kultus, jadi itu dirampingkan. 

"Pertama, saya berterima kasih karena menerima permintaan Tuan Chun, Penatua ke-12." 

'Bah.' 

Baek Oh membungkuk dengan cemberut di haluan Hameng. Baek Oh tidak senang karena 
dia dipenjara atas apa yang terjadi di gua penjara, ketika dia dan Hameng berjanji untuk 
merahasiakannya. 

"Oh, dia marah kalau begitu." 

Hameng menjadi muram. Jika Baek Oh sangat marah, maka mungkin lebih buruk bagi 
Yeowun yang perlu melawannya. 

"Aku harap kamu selamat." 

"Lalu kita akan memulai tes. Penatua ke-12, Tuan Chun. Anda akan saling memandang dan 
berdiri pada jarak 12 langkah. " 

Ketika dua orang saling memandang dan berdiri, kerumunan menjadi hening dengan udara 
tegang. Hameng kemudian mengangkat tangannya dan berteriak. 

"Kamu bisa mulai!" 
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Pada saat itu, Baek Oh melompat keluar seperti kilat dan menyerbu ke depan Yeowun. 

"Aku akan membunuhmu sekarang!" 

Stafnya yang memegang kekuatan qi menyerang ke dada Yeowun. Baek Oh telah 
melepaskan semua kekuatannya untuk menyerang terlebih dahulu, untuk membunuh 
Yeowun secara instan. 

'Sudah?!' 

Kadet terkejut melihat pertarungan, karena tampaknya akan berakhir segera setelah 
dimulai dan beralih ke staf yang menembus dada Yeowun. Saat itulah mata Baek Oh 
bergetar. Tubuh Yeowun memudar. 

'Gambar M-mirror !!' 
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Chapter 128 
Bab 128: Tes keenam (5) Penatua dari Sekte Iblis adalah pemimpin dari klan mereka 
masing-masing dan juga salah satu pejuang kultus yang paling kuat. Tidak seperti harapan 
semua orang di mana penatua, sebagai prajurit yang berpengalaman dan senior sebagai 
pemuja, akan memungkinkan kesempatan pertama untuk Yeowun, penatua Baek Oh 
dituntut dengan serangan. 

'Menguasai!' 

"Itu penyergapan!" 

Semua anggota Yeowun terkejut dan terkejut. Tetapi ketika staf yang memegang kekuatan 
qi menyerang ke Yeowun, tubuhnya memudar dan menghilang. 

'Ah!' 

Bayangan cermin. Itu adalah hasil dari seseorang yang bergerak begitu cepat sehingga 
meninggalkan jejak dirinya di tempat. Itu adalah hasil dari bergerak sesaat sebelum 
diserang, sehingga para prajurit terkuat pun sulit untuk melihatnya. 

"Dia menggunakan Mirror Image untuk melawanku ?!" 

Baek Oh kemudian dengan tenang memutar tongkat dan melepaskan formasi defensif ke 
punggungnya. Chun Yeowun kemudian muncul dari belakang Baek Oh dan mundur lima 
langkah untuk menghindari formasi defensif. 

"Dia cepat." 

Baek Oh tidak seperti musuh lain yang Yeowun lawan sampai sekarang. Dengan lebih dari 
ratusan pengalaman dalam memerangi musuh, Baek Oh tahu bahwa Yeowun akan datang 
membelakangi tempat itu terbuka, dan harapannya benar. 

'Demi para dewa ...' 

'Dia benar-benar level yang superior ...' 

Setiap kadet dan instruktur heran melihat ini. Tidak ada orang di sekitar yang merasakan 
Gambar Cermin Chun Yeowun. Mereka baru saja melihat Yeowun menghilang dan muncul 
kembali di belakang Baek Oh. Satu-satunya yang melihat Chun Yeowun adalah Lee Hameng 
dan Sama Yi, penatua ke-9. 

'Bagaimana bisa...?' 

Lee Hameng terkejut dengan keterampilan berjalan Chun Yeowun. Jika dia tidak salah, 
maka gerakan Yeowun persis seperti gerakan Guardian Marakim. Keterampilan berjalan 
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Marakim begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengejarnya, dan memberikan 
keterampilannya julukan Dewa Angin. 

'Apakah ada buku untuk keterampilan berjalan Great Guardian di lantai lima?' 

Dugaan Hameng benar. Keterampilan berjalan Chun Yeowun berasal dari buku 
keterampilan: Step of the Wind God. Tapi Yeowun tidak tahu milik siapa skill ini. 

"Ini cukup berguna." 

Dia tidak yakin apakah itu tidak berguna ketika dia pertama kali mempelajarinya, tetapi 
karena Baek Oh tidak bisa mengejarnya, maka itu pasti keterampilan yang kuat. Baek Oh 
kemudian dengan cepat menganalisis tentang bagaimana melawan Yeowun. 

"Jika dia cepat, aku akan membuatnya melambat." 

Baek Oh dengan cepat mengayunkan tongkatnya ke arah kaki Yeowun. Kemudian energi 
melompat keluar dari tongkat dan menembak kaki Yeowun. 

"Peluru Energi?" 

Peluru Energi. Itu mungkin bagi prajurit tingkat superior untuk melemparkan kekuatan qi 
yang telah mengumpulkan senjata untuk melemparkannya seperti peluru. Saat Yeowun 
melompat, peluru energi menghantam ke tempat latihan, meninggalkan suara ledakan 
ketika debu menendang. Baek Oh kemudian melompat melalui debu dan melepaskan 
formasi kelima dari Seni Racun Destructive. Dia mengejar kaki Yeowun. 

"Apakah dia mencoba menyegel gerakanku?" 

Yeowun kemudian mengulurkan tangan ke pegangan pisau putih. Saat dia berhenti, bilah 
putih itu menampakkan dirinya. Baek Oh, yang belum pernah mendengar atau melihat 
pedang putih dan sempit itu, mengejek. 

'Apakah kamu pikir kamu bisa memblokir tongkat baja dinginku dengan pisau seperti itu 
?!' 

Staf aneh Baek Oh terbuat dari baja dingin sehingga sangat tahan lama. Ia juga 
menggunakan kekuatan qi, bahwa kekuatannya cukup untuk menghancurkan batu yang 
keras. Pedang Yeowun berputar, dan Yeowun melepaskan formasi kedua dari Tarian Pisau 
Kupu-kupu. 

Dengan dua formasi memegang kekuatan qi bertabrakan, suara ledakan terdengar darinya. 

"Ugh!" 

"Bu-telingaku!" 
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Kadet yang belum mencapai tingkat grandmaster terlalu lemah pada energi menyakitkan 
yang terdengar dari telinga mereka. Dua dari mereka kemudian saling mendorong dan 
menjauhkan diri. 

'A-pisau apa itu?' 

Baek Oh memandang Pisau Naga Putih Yeowun dengan kaget. Pertarungan melawan 
formasi sama, tetapi bilahnya telah membuat banyak kerusakan pada staf baja dingin Baek 
Oh. Namun bilahnya tidak rusak. 

'Siapa yang memberinya pisau yang begitu berharga ?!' 

Sangat aneh. Bahkan jika Yeowun naik ke level superior, dia seharusnya tidak memiliki 
pengalaman dalam pertarungan nyata, tapi dia bereaksi dengan baik seolah-olah dia telah 
berjuang selama ratusan pertempuran. Dan yang paling tidak masuk akal adalah energi 
internalnya. 

"Apakah dia benar-benar masuk ke level superior?" 

Energinya terlihat seperti entry-level, tetapi energi yang digunakan dalam setiap serangan 
pedangnya tidak jatuh di belakang energi Baek Oh sendiri. Baek Oh sudah menggunakan 
100% energinya sejak awal. Dia tahu bahwa bahkan jika musuh lemah, dia selalu harus 
berusaha yang terbaik untuk tidak kalah karena kesalahan dapat menyebabkan 
kematiannya. 

"Apakah dia menyembunyikan kekuatannya?" 

Setelah beberapa pertukaran, Baek Oh bisa melihat bahwa Yeowun menyembunyikan 
kekuatan aslinya. Jika itu dimungkinkan, maka diperlukan seseorang untuk setidaknya 
sama atau lebih kuat dari dirinya. Mata Baek Oh berubah serius. 

'Dia tidak melakukan yang terbaik melawanku? Dia benar-benar monster. ' 

Sekarang bisa dimengerti mengapa Chun Jongsum, cucunya tidak bisa mengalahkannya. 
Dia telah melihat banyak individu berbakat, tetapi tidak pernah melihat orang yang 
tumbuh dalam kecepatan seperti itu. Dia kemudian ingat Lady Mu yang mengunjunginya 
tadi malam. 

'Penatua Baek. Anda harus menerima permintaan dari akademi. ' 

"Lady Mu ... tidakkah kamu pikir kamu akan keluar dari batasmu? ' 

Mu adalah istri dari Penatua 1, tetapi dia tidak memiliki wewenang atas pemimpin klan 
atau tua-tua lainnya. Baek Oh yang suasana hatinya sedang tidak baik mulai menjadi marah 
dan Nona Mu menawarinya sesuatu. 
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"Aku tahu keberadaan Dokter Dewa." 
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Chapter 129 
Bab 129: Tes keenam (6) 'Apa?' 

Dokter tuhan. Dokter terbaik di dunia yang mendapat julukan dewa. Dia adalah seorang 
dokter legendaris yang dikatakan menyembuhkan siapa pun kecuali yang sudah mati. Ada 
banyak desas-desus tetapi tidak ada yang tahu siapa atau di mana dia. Tapi semua orang 
yakin dengan keahliannya. Ini adalah informasi yang Baek Oh ingin tahu dengan sangat 
buruk siapa yang ingin menyembuhkan cucunya. 

"Bagaimana saya bisa percaya bahwa yang Anda tahu itu benar?" 

Dia kemudian menunjukkan Baek Oh label oranye. Ada ukiran pada tanda dokter. 

'Kakek saya pernah menerima tanda ini dari Dokter Dewa sejak dulu. Dia mengatakan 
kepada saya Anda dapat bertemu dengannya jika Anda membawa tag ini ke tempat 
tertentu. ' 

Kakek Lady Mu adalah mantan pemimpin Klan Bijaksana, Mu Jinking. Dia adalah pahlawan 
Kultus Iblis yang telah membuat banyak prestasi legendaris dalam perang melawan dunia 
50 tahun yang lalu. Baek Oh harus menerima tawarannya, karena ia harus mengambil 
risiko. 

'... Jadi, apakah aku harus menerima permintaan itu?' 

"Kamu harus membunuhnya." 

'Nyonya Mu. Orang lain juga bisa membunuhnya. ' 

Baek Oh berpikir bahwa Chun Yeowun hanya masuk ke tingkat superior, bahwa setiap 
tetua dapat membunuhnya juga. Tapi pikiran Lady Mu berbeda. 

'Tidak. Satu-satunya penatua yang tersisa di kultus yang dapat membunuhnya adalah Anda 
... itu karena Anda ... ' 

'... Dan jika aku melakukannya, apa akibatnya?' 

'Jika ini menjadi masalah, kami, Klan Bijaksana, akan membantu Anda dengan cara apa pun 
yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mantan Tuhan sudah dipilih. ' 

Itulah yang dibicarakan Baek Oh dengan Lady Mu. Dia mengatakan bahwa Baek Oh adalah 
satu-satunya penatua yang bisa membunuh Chun Yeowun. 

'Klan Bijaksana ... berapa banyak yang mereka ketahui?' 
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Persis seperti yang dia katakan. Kekuatan Yeowun adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan 
oleh para tetua yang tersisa. Dia sekarang sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di 
bawah Penatua ke-3 yang bahkan bisa berpikir untuk melawannya, selain dari Baek Oh 
sendiri. Tidak yakin bagaimana Lady Mu tahu kekuatan nyata Yeowun, tapi itu tidak 
masalah. Bahkan dengan masalah cucunya dikesampingkan, jika Yeowun tidak dibunuh di 
sini, maka enam klan akan memiliki musuh terburuk yang ada. 

"Aku harus membunuhnya di sini." 

Baek Oh, yang memutuskan untuk membunuh Yeowun, mulai bersinar di aura beracun 
ungu, yang kemudian menyebar di udara. Dengan awan beracun bergerak melalui, pasir di 
bawah tempat latihan menjadi hitam. Lee Hameng dan Sama Yi kaget dan segera bangun. 

"Bagaimana kamu bisa melepaskan racun!" 

"Penatua Baek! Apa yang kamu pikirkan!" 

Bahkan Sama Yi, yang ada di sini sebagai saksi terlalu terkejut. Senjata utama Baek Oh 
adalah racun, tapi dia tidak menggunakannya kecuali dia akan bertarung untuk 
membunuh. Racunnya sangat berbahaya sehingga dia adalah bom racun yang bisa berjalan 
dan dijuluki sebagai pria Racun. Selain dari kekuatan seni bela diri, kemampuannya untuk 
menyebarkan ratusan racun memungkinkannya untuk membunuh siapa pun jika dia mau. 

"Apakah dia mencoba membunuh penantangnya ?!" 

Sama Yi prihatin bahwa penantang menunjuk klan Racun di awal. Dia pikir Baek Oh tidak 
akan pergi sejauh ini, tapi ini akan menjadi pertempuran seumur hidup. 

'Chun Yeowun ...!' 

Lee Hameng menutup matanya, karena apa yang dia khawatirkan telah menjadi kenyataan. 
Dia berharap Baek Oh tidak akan pergi sejauh ini, karena dia dikurung di penjara selama 
bertahun-tahun dan klannya melemah, tetapi harapan itu telah gagal. 

"Itu racun yang mengerikan." 

Yeowun menatap dingin pada racun yang keluar dari Baek Oh. Dia mengharapkan racun, 
tetapi ini sangat yakin bahwa Baek Oh berusaha membunuhnya. 

"Whoooah." 

Saat Baek Oh menghela napas, uap ungu keluar. Dia telah meningkatkan tingkat racun 
hingga tujuh. 

"Apakah itu darah?" 

'Bagaimana kamu bisa mengalahkan monster seperti itu?' 
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'Mungkin dia akan mati !!' 

Dengan awan ungu memenuhi daerah itu, para kadet dan instruktur semakin jauh, jauh 
dari jangkauan racun dan menatap Chun Yeowun dengan tatapan khawatir. Racun itu 
begitu besar sehingga akan menelan Yeowun sekaligus. 

'M-master!' 

'Pangeran!' 

Anggota Chun Yeowun yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap tuannya juga 
berharap Yeowun akan menyerah. Sepertinya Yeowun akan mati karena diracuni sebelum 
melewati tes keenam. Tapi Yeowun memelototi Baek Oh tanpa gentar. 

"Orang bodoh yang sombong! Aku bahkan tidak akan meninggalkan tubuhmu! " 

Baek Oh siap melepaskan serangan beracun, menyerang Yeowun. Racun ungu keluar dari 
tubuhnya saat dia masuk. Baek Oh mengayunkan tongkatnya dan awan gas yang dicampur 
dengan ratusan racun menyerbu ke Yeowun. Saat racun melewatinya, itu mengubah tanah 
menjadi hitam dan membakar asap hitam. 

"T-tidak ..." 

"Bagaimana itu bisa terjadi!" 

Semua tempat yang disentuh racun menjadi gelap, karena terbakar. Semua orang 
mengerutkan kening dan membuang muka. Racun itu sudah cukup untuk membakar siapa 
pun bahkan sampai ke tulangnya. 

"Kau membawanya sendiri, bodoh." 

Tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan racunnya sampai sekarang. Baek Oh 
yakin dia telah menang dan mencoba untuk meletakkan racunnya. Saat itulah peluru energi 
biru menembak melalui gas beracun dan di leher Baek Oh. 

"A-apa ?!" 

Baek Oh mengangkat staf baja dingin dengan memegang kekuatan qi untuk bertahan. Tapi 
ini bukan akhirnya. Chun Yeowun sudah bangun untuknya. 

"?!" 

Baek Oh harus membalas, tetapi dia sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. 
Kulit Chun Yeowun yang terbakar karena racun, pulih dengan sangat cepat. Pemandangan 
urat-urat dan otot-otot yang berdenyut-denyut untuk pulih bahkan terasa aneh. 

"A-apa yang kamu ...!" 
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Itu membuatnya menggigil ke tulang saat dia menatap mata Yeowun. Baek Oh merasakan 
'ketakutan' untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 

"Giliranku sekarang." 

"Apa-AAAAARGH!" 

Dengan serangan kuat Yeowun yang menyerang Baek Oh yang tubuhnya terlempar keluar 
dan melintasi tempat latihan dan berhenti sekitar setengah jalan. 
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Chapter 130 
Bab 130: Tes keenam (7) Anggota Yeowun putus asa pada awan tebal gas beracun yang 
merusak semua permukaan yang disentuhnya menjadi hitam. Racun ini pasti akan 
melelehkan Yeowun ke tulangnya. 

"Menguasai!!!!" 

Hu Bong berteriak kaget dan Mun Ku melihat ke bawah dengan mata berkaca-kaca karena 
dia tidak tahan melihatnya. 

'Kenapa kamu harus melawan Klan Racun ...' 

Dia merasa tidak bisa menahan air mata jika dia menonton lebih lama. Itu dulu. 

"Hah?" 

Mereka melihat seseorang dilemparkan ke belakang di dalam awan gas ungu pudar, sekitar 
setengah jalan dari tempat latihan. Itu sangat kuat sehingga sosok itu menghantam tanah 
beberapa kali sambil dilemparkan ke belakang, menciptakan kawah besar setiap kali. 
Semua orang kemudian beralih ke orang di dalam kawah. Itu Baek Oh, pemimpin Klan 
Racun. 

"A-apa ?!" 

"Tunggu..." 

Dan melalui awan racun, Chun Yeowun berjalan keluar dari sana dan semua taruna berseru 
kegirangan. 

"Whoaaaaaaaaa!" 

Semua orang mengira Yeowun sudah mati, tetapi mereka terkejut melihatnya hidup. Selain 
pakaiannya yang compang-camping karena gas beracun, ia tampaknya tidak memiliki luka 
atau cedera karena racun. 

"Bagaimana dia menanggung racun Penatua Baek ?!" 

Sama Yi, Penatua ke-9 dan Wali Kiri Lee Hameng juga terkejut melihat Yeowun tidak 
terluka. Mereka juga mengira Yeowun akan mati. Dari dua puluh tahun terakhir perang 
melawan pasukan Yulin lainnya, mereka telah melihat serangan racun Baek Oh beberapa 
kali. Itu sangat kuat sehingga membawa pembantaian ke setiap tempat yang dipenuhi 
racun. 

"Aku tidak bisa mempercayainya!" 
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Dan sementara semua orang terkejut, Yeowun memeriksa sendiri. Seluruh racun sudah 
diekstraksi keluar dari tubuhnya sepenuhnya. 

"Wah." 

Ketika racun melepaskannya, Yeowun untuk pertama kalinya, menggunakan penghalang 
energi di sekitar dirinya. Bahkan jika Nano bisa menyembuhkannya, tidak ada yang bisa dia 
lakukan jika racunnya meleleh begitu cepat. Tapi racun Baek Oh begitu kuat sehingga 
menembus menembus penghalang energinya dan mulai melelehkan kulitnya. Itu adalah 
racun mengerikan yang mungkin telah membunuhnya jika bukan karena Nano yang 
memblokir racun dan menyembuhkan kulitnya. Dan ada satu hal yang dipelajari Yeowun. 
Itu adalah kekuatan White Dragon Blade. 

"Aku tidak berpikir itu bisa mengeluarkan racun." 

Ketika Yeowun mengirim energi ke White Dragon Blade, untuk menyerang Baek Oh, gas 
beracun di sekitarnya didorong keluar dengan energi murni yang menyembur keluar dari 
White Dragon Blade. Dia hanya berpikir itu adalah senjata yang tahan lama, tetapi memiliki 
kekuatan lebih di dalamnya. 

"Urgh ...!" 

Baek Oh nyaris tidak bangun. Dia juga menggunakan perisai energi ketika dia dipukul, 
tetapi masih menghancurkan tulang rusuknya. Jika itu hanya serangan biasa dengan energi, 
itu mungkin kurang merusak, tapi kekuatan fisik Yeowun juga terlalu besar. 

'Apa ini...! Siapa dia?!' 

Tapi dia tidak bisa percaya regenerasi lebih dari segalanya. Itu adalah sesuatu yang belum 
pernah dilihatnya dan sulit untuk menganggapnya sebagai regenerasi manusia. 

"Apakah kamu bangun sekarang?" 

"Apa?!" 

Baek Oh kemudian tersentak mendengar suara Yeowun yang tiba-tiba datang dari depan 
dan melemparkan tangannya yang menggunakan energi beracun ungu. Yeowun 
memblokirnya dengan bilah White Dragon Blade miliknya. Energi murni mendorong racun 
Baek Oh menjauh, membuat mata Baek Oh menjadi lebar karena kaget. 

'Jadi, ini yang membuatnya menahannya !!' 

Baek Oh mengira dia telah menemukan alasannya dan dengan cepat melompat mundur. 
Tapi Yeowun melepaskan formasi terakhir dari pisau tarian Kupu-kupu sambil memegangi 
kekuatan biru qi pada pedangnya dan menyerbu Baek Oh. 
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"Submeng?" 

Ini adalah serangan yang kuat yang tidak tertinggal dari serangan yang dilakukan oleh 
Guardian Submeng Kanan. Baek Oh menggigit bibirnya karena serangan ini melampaui 
sesuatu yang bisa dia pertahankan dengan tangan kosong. 

"Kamu tidak memberiku pilihan." 

Pada saat itu, kulit Baek Oh berubah menjadi warna biru gelap yang tidak menyenangkan 
ketika bilah menghantamnya. Berbagai serangan menimpa Baek Oh, tetapi bilahnya 
terlempar ke belakang dengan suara benturan logam. Yeowun menjadi terkejut. Bilah itu 
mendorong keluar energi beracun biru tua, tetapi mulai membakar kulit Yeowun. 

[Menghilangkan racun beracun yang masuk ke tubuh dan menyembuhkan lukanya.] 

Nano berdering di kepalanya dan kulitnya mulai pulih. Yeowun kemudian dengan cepat 
mengayunkan White Dragon Blade-nya untuk membentuk penghalang defensif dengannya. 

"Haaaaaaaah!" 

Baek Oh kemudian berteriak dan menyerang, mendorong Yeowun kembali sekitar sepuluh 
langkah. Yeowun kemudian bangkit dan menatap Baek Oh. Racun yang digunakan Baek Oh 
beberapa waktu lalu bukanlah yang terbaik. Seolah-olah Baek Oh sendiri telah berubah 
menjadi racun sekarang. 

"Manusia racun?" 

Lee Hameng menjadi muram. 

'Penatua Baek ... jadi Anda benar-benar ingin melihat ini sampai selesai?' 

Kulit biru gelap dari keadaan Baek Oh membuktikan bahwa dia dalam kondisi Manusia 
Racun. Itu adalah tahap terakhir dari seni racunnya yang membuat seluruh tubuhnya 
sebagai racun. Itu membuat kulitnya mengeras seperti perisai dan membuatnya 
melepaskan racun kuat yang bahkan bisa melelehkan batu. 

"Bahkan Tuhan sendiri tidak akan mudah menghentikannya sekarang." 

Hameng tahu bahwa Manusia Racun itu berbahaya, tetapi dia tidak berpikir itu 
menakutkan. Tidak ada seorang pun di Akademi Iblis ini yang bisa melawan Baek Oh 
sekarang. Semua pasir mulai bangkit dengan energi yang keluar dari racun. Area di sekitar 
Baek Oh sekarang mencair dari racun yang sangat kuat. 

"Aku tidak mengira kamu akan membuatku untuk membawa saya ke dalam ini. Cobalah 
untuk memblokir ini dengan pisau Anda. " 
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Ketika Baek Oh mengambil langkah untuk berjalan, awan gelap muncul setiap kali ketika 
kakinya menyentuh tanah. Itu sangat beracun sehingga bahkan mereka yang menonton 
jauh di luar tempat latihan membuat mereka tersedak. Keadaan ini mengharuskan Baek Oh 
untuk menggunakan racun yang tersimpan di dalam dirinya sehingga dia tidak suka 
menggunakannya, tapi ini sepertinya satu-satunya cara untuk membunuh Chun Yeowun 
sekarang. 
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Chapter 131 
Bab 131: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (1) 'Jadi aku tidak bisa 
menjatuhkannya dengan White Dragon Blade ...' 

Yeowun menyipitkan matanya. Baek Oh bukan target yang bisa dia tangani dengan 
menggunakan Tarian Pisau Kupu-Kupu. Yeowun kemudian meletakkan pedangnya dan 
Baek Oh menjadi bersemangat. 

"Tidak ada yang bisa mengalahkan Manusia Racun!" 

Saat Baek Oh melangkah maju satu langkah untuk menyelesaikannya, Yeowun kemudian 
mengangkat White Dragon Blade di udara. Bilah kemudian bersinar dengan gaya biru qi. 

"Menipu! Jadi, kamu akan bertarung sampai akhir ?! " 

Baek Oh kemudian memfokuskan racun ke kedua tangannya dan menyerang. Saat itulah 
Yeowun memukul pisau ke tanah. Saat bilah menghantam tanah, semua puing dan awan 
menendang dengan suara ledakan keras, mengaburkan segala sesuatu di sekitar Baek Oh 
dan Yeowun. 

"Trik bodoh!" 

Baek Oh tahu di mana Yeowun sudah berada. Saat Baek Oh masuk, dengan suara sesuatu 
yang menumpuk, Baek Oh merasakan energi iblis yang mengerikan dari dalam yang belum 
pernah dirasakannya sampai sekarang. 

'Apa ini...?!' 

Ini adalah sesuatu yang Baek Oh rasakan ketika dia bertemu matanya dengan Chun 
Yeowun tepat sebelum dia dipukul. 

'Ini berbahaya. Saya harus menyerang dulu! ' 

Baek Oh merasakan teror misterius dari kehadiran iblis dan menyerbu masuk. Energi 
beracun di tangannya terbentuk menjadi tangan iblis raksasa dan menyerbu ke depan. 

"MATI!!" 

Dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Serangan beracun yang dia yakin tidak akan 
bisa dipertahankan oleh siapa pun dilawan dengan serangan pedang yang tak terhitung 
jumlahnya. 

"A-apa ini ?!" 
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Baek Oh kemudian melihat pedang hitam yang belum pernah dilihatnya bersinar dengan 
cahaya hitam, yang menyerbu dan menghampirinya. 

"Aku harus mempertahankannya!" 

Baek Oh membawa seluruh racunnya untuk membentuk penghalang defensif di sekitarnya, 
tetapi itu tidak ada gunanya. 

"AAAAAAAARGH!" 

Pedang hitam menghantam titik darahnya kali ini dan Baek Oh menjerit kesakitan. Pedang 
yang kuat memotong tubuh Baek Oh dan menutupinya dengan darah. 

"Ini menjerit!" 

'Apa yang terjadi?' 

"Aku tidak bisa melihat apa pun dari awan debu!" 

Semua yang didengar orang berteriak datang di dalam awan debu. Ketika debu mulai 
mengendap, mereka melihat seseorang bergerak nyaris. 

"Tu-tunggu. Apakah itu Penatua Baek ?! " 

"Dia bermandikan darah!" 

Seluruh tubuh penuh darah tetapi pakaian itu pasti terlihat seperti milik Baek Oh. Dan 
ketika tubuh Baek Oh terungkap dengan jelas, semua orang terdiam. Mereka semua sangat 
terkejut sehingga mereka lupa harus berkata apa. 

Baek Oh yang bergerak tanpa tujuan dan akhirnya jatuh, tidak memiliki kepala. Darah 
mengalir keluar seperti air mancur dari leher di mana ia kehilangan kepalanya. Dan ketika 
debu mereda, semua orang di akademi melihat Chun Yeowun memegangi kepala Baek Oh. 

Racun muncul ketika awan gelap naik dari darah. Kepala Baek Oh membuka mata lebar-
lebar karena teror dan syok, terdistorsi kesakitan. Dan Yeowun merasakan panas yang 
datang dari pedang hitam yang kembali ke armguard-nya. 

'Aku tidak berpikir Kekuatan Pedang Setan Langit akan menjadi jauh lebih kuat.' 

Yeowun telah melepaskan formasi ketiga dari Angkatan Pedang Setan Langit. Dengan 
pedang hitam yang kuat, qi kekuatan gelap yang diciptakan dengan energi gelap yang tidak 
menyenangkan dan formasi kuat dari kekuatan pedang, itu memungkinkan Yeowun untuk 
melepaskan serangan yang kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan Penatua Baek Oh yang 
telah menjadi Manusia Racun tidak bisa bertahan. 

"Itu belum ada di sana." 
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Tapi Yeowun tidak terlalu puas. Dia mampu menguji dirinya sendiri melalui duel hari ini. 

"Aku harus ... menjadi lebih kuat." 

Tujuan awalnya adalah mengalahkan Baek Oh hanya dengan Butterfly Blade Dance. Dia 
telah memperoleh banyak pengalaman melalui tiga tahun bertarung dengan banyak avatar 
tetapi dia telah mendapatkan hal-hal baru dalam pertarungan hari ini melawan Manusia 
Racun. 

"Sama seperti Baek Oh yang memiliki senjata rahasianya, yang lain juga akan 
melakukannya." 

Baek Oh, dengan senjata sekuat itu, bukanlah orang terkuat dalam kultus, jadi berarti ada 
orang-orang di kultus yang bisa melawan Baek Oh tanpa bantuan Nano. 

'Ibu...' 

Saat Yeowun menatap kepala Baek Oh, dia teringat akan ibunya, Nyonya Hwa. Apakah ini 
akan menyelesaikan setidaknya beberapa skor dari kematian ibunya? 

'Ini hanyalah permulaan.' 

Ini baru permulaan. 

Pada hasil yang tidak ada yang mengira, Hu Bong yang memecah kesunyian. 

"Menguasai!!!!" 

Dan dengan itu, semua anggota Yeowun mulai berteriak kegirangan. Sampai sekarang, 
Yeowun telah bertarung dengan taruna atau pangeran yang memiliki tingkat pengalaman 
dan kekuasaan yang sama. Anggota Yeowun mempercayai Yeowun tetapi siap untuk 
kehilangan Yeowun dan kematiannya dalam pertarungan ini. Tetapi dengan tidak hanya 
mengalahkan Baek Oh, Yeowun telah membunuhnya melalui keadaan manusia racunnya. 

"Ah...!" 

Mun Ku kemudian menghapus air mata yang turun di wajahnya dan berpikir. Rasanya 
dunia hancur ketika dia mengira Yeowun sudah mati, tetapi setelah tahu bahwa Yeowun 
aman, itu membuat jantungnya berdegup kencang. 

"Mengapa jantungku berdebar seperti ini?" 

Dia pikir itu karena pakaian yang melilit dadanya, tetapi wajahnya memerah. Dia tidak tahu 
apa perasaan ini, jadi dia mengabaikannya. Dan dia berteriak keras seperti anggota lainnya. 

"Aku tidak percaya itu ..." 
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"Dia ... telah menjadi monster. Dia memotong kepala Tetua Klan Racun. " 

"Jadi, darah Chun mengalir melaluinya." 

"Haha ... yah. Saya tidak begitu yakin apakah itu hanya karena darah. " 

Instruktur yang menonton di atas panggung juga terkejut. Mereka berpikir Yeowun tidak 
akan lulus tes keenam dan bahkan khawatir bahwa Yeowun akan mati dari tes ini. Tidak 
ada yang mengira Baek Oh, Manusia Racun terkenal yang telah membantai begitu banyak 
orang akan berakhir seperti itu. 

"Aku bahkan belum bisa menantimu dan kamu sudah melangkah terlalu jauh sekarang." 

Hou Jinchang berpikir. Dia ingin berduel dengan Yeowun setelah tanda kuning, tapi 
Yeowun sekarang terlalu kuat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya khawatir. 
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Chapter 132 
Bab 132: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (2) "Yah, apa pun masalahnya, ini 
sekarang merupakan deklarasi perang." 

Perang akan dimulai saat Akademi akan selesai, tetapi sekarang Yeowun telah memotong 
kepala salah satu pemimpin enam klan, jadi semua enam klan sekarang harus waspada 
terhadap Yeowun. 

"Tapi dia menggunakan racun itu untuk membunuh Chun Yeowun di bawah pengawasan 
semua orang." 

Yeowun punya banyak alasan untuk membunuh karena Baek Oh yang mencoba 
membunuhnya terlebih dahulu. Dan dengan hadirnya saksi, tidak mungkin ini akan 
kembali ke Yeowun. Tapi yakin bahwa Klan Racun dapat melakukan sesuatu. 

Chun Muyeon, dari Klan Bijaksana mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga kukunya 
menempel di tinjunya dan berbalik. 

"P-pangeran!" 

Anggotanya, yang hampir berteriak dengan kegembiraan karena prestasi yang luar biasa, 
dengan cepat mengikuti Chun Muyeonn keluar dari tempat latihan. Dan seperti orang lain, 
Lee Hameng juga terkejut. 

'Dia memotong kepala dari Penatua Baek dengan keadaan Manusia Racunnya ...' 

Lee Hameng tidak yakin dia sendiri akan bisa melakukan itu. Itu baru empat tahun. Seorang 
anak laki-laki belaka tanpa pengetahuan tentang seni bela diri sekarang telah menjadi 
begitu kuat sehingga ia sekarang berada di peringkat lima teratas aliran sesat. 

'Apakah kita benar-benar akan memiliki Tuhan yang akan menggantikannya?' 

Itu membuat Hameng kedinginan. Segera, dengan racun yang memudar, instruktur datang 
ke tempat latihan untuk membersihkan tubuh Baek Oh. Itu adalah pemimpin Klan Racun, 
jadi mereka harus ekstra hati-hati. Dengan persetujuan Sama Yi, Lee Hameng berdiri dan 
berteriak pada Chun Yeowun yang berdiri di tempat latihan. 

"Tuan Chun Yeowun, selamat atas lulus tes keenam!" 

"Whoaaaaaaaaaa!" 

Setiap kadet bersorak dan berseru dengan teriakan. Ini adalah tes keenam pertama yang 
berlalu dalam tujuh puluh tahun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Chun Yeowun juga 
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tersenyum dengan ini dan semua anggotanya berlari menghampirinya di tempat latihan. 
Ko Wanghur, dengan hidung dan mata merah karena air mata, berteriak. 

"Menguasai! Selamat!" 

"Selamat!!" 

"Apakah kita perlu memanggilmu seorang penatua sekarang ?! Ha ha!!" 

Ohjong berbicara menggoda dan semua orang tertawa gembira. Dan karena setiap anggota 
Yeowun bersukacita, Sama Yi turun dari panggungnya dan mencari seseorang. 

"Left Guardian, bisakah aku bertemu dengan putraku sebelum aku pergi?" 

'Tentu. Kamu bisa.' 

Sama Yi harus keluar dari akademi karena tugasnya untuk menjadi saksi sudah selesai, 
tetapi dia meminta Lee Hameng untuk diizinkan bertemu dengan putranya. 

"Ayah!" 

Sama Chak juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, jadi Sama Chak 
dengan cepat berlari ke Sama Yi. 

"Kamu telah tumbuh dengan baik, anakku." 

Sama Yi telah mendengar bahwa Chak telah lulus tes kelima dari Lee Hameng. Ini sudah 
merupakan prestasi besar yang Sama Yi ingin memuji putranya. Dan ketika mereka saling 
menyapa, Sama Yi mengirim pesan telepati kepada putranya. 

[Chak ... apakah Anda menemukan seorang pangeran yang ingin Anda berpihak selama 
kompetisi?] 

[Oh! Jadi kamu ingin berbicara tentang itu juga!] 

[Hah?] 

[Aku punya sesuatu untuk memberitahumu sebelum kamu pergi.] 

Sama Chak kemudian tampak ragu-ragu sehingga Sama Yi berbicara terlebih dahulu. 

[Lanjutkan.] 

[Ayah. Anda mengatakan kepada saya untuk menemukan seseorang dari enam klan, dan 
saya mencoba ... tapi saya minta maaf.] 

[...] 
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[Aku memikirkannya panjang dan keras, tapi aku ingin berpihak pada Pangeran Chun 
Yeowun.] 

Sebelum memasuki akademi, Sama Yi telah menjelaskan tentang para pangeran yang Sama 
Yi ingin putranya memihak. Itu adalah Chun Muyeon dan Chun Yuchan. Keduanya jenius 
berbakat yang cenderung menjadi Tuhan masa depan. Tetapi sementara menghabiskan 
waktu sebagai kadet di akademi, Sama Chak menemukan dirinya tertarik pada Chun 
Yeowun sebagai gantinya. Dia ragu-ragu karena saran ayahnya, tetapi dia tidak suka Chun 
Muyeon. 

[Hmph.] 

Dan tidak seperti harapan Chak, Sama Yi tersenyum. 

[Aku bangga padamu, anakku.] 

[Hah?] 

[Kamu memiliki pemikiran yang sama denganku.] 

Alasan Sama Yi berbicara dengan Chak adalah karena dia berubah pikiran setelah 
menonton tes keenam. Ini adalah pertama kalinya seseorang lulus tes keenam dalam tujuh 
puluh tahun. Dan dengan hasilnya, dapat dipastikan bahwa Yeowun sekarang akan menjadi 
Penatua ke-12 setidaknya. Jika Yeowun yang bahkan belum berusia dua puluhan adalah 
sekuat ini, sulit untuk membayangkan seberapa kuat dia di tahun-tahun berikutnya. 

"Kita tidak perlu memihak enam klan." 

Klan Samu sudah menjadi salah satu klan berperingkat tertinggi bersama dengan klan 
Demon Dragon. Dan Sama Yi, yang sudah lebih tua, tidak suka gagasan berada di bawah 
enam klan. 

'Pangeran yang bukan dari enam klan!' 

Ini adalah sekutu yang bagus untuk dimiliki. Jika Yeowun ingin menjadi ahli waris, maka itu 
pasti akan membawa perubahan pada kultus dari sistem enam klan saat ini. 

[Aku setuju dengan pemikiranmu, Nak. Pangeran Chun Yeowun adalah pria yang layak.] 

[Oh! Lalu apakah saya akan melakukan apa yang saya inginkan?] 

Sama Yi tersenyum. 

[Kamu boleh. Oh, dan dia bahkan mungkin menjadi keluarga masa depan kita, jadi pastikan 
kamu menjaganya.] 

[Hah?] 
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Sama Chak mengerutkan kening. Tampaknya ayahnya berpikir untuk menjadikan saudara 
perempuannya, Sama Young sebagai istri Chun Yeowun. 

Satu jam kemudian di depan kantor Kepala ... 

Chun Yeowun datang ke kantor kepala sekolah bersama Lee Hameng. Dia telah lulus tes 
keenam jadi dia harus diberi hak istimewa. Dan sebelum pergi ke kantor, Hou Jinchang dan 
dua instruktur lainnya mengikuti tetapi mereka disuruh menunggu di luar sebentar. 

'Hah?' 

Dan ketika Yeowun dan Hameng berjalan ke kantor, Lee Hameng melepaskan energi dan 
memotong suara yang keluar. Yeowun terkejut. Kemudian Lee Hameng tiba-tiba berlutut 
dengan satu kaki dan membungkuk sopan pada Yeowun. 

"Pangeran. Anda telah melakukannya dengan baik sampai sekarang. Selamat atas lulus tes 
keenam akademi. " 

Bukan sikapnya yang biasa dia lakukan pada setiap kadet. 
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Chapter 133 
Bab 133: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (3) Chun Yeowun kaget dengan 
perubahan sikap Lee Hameng. 

"Saya tidak yakin apa artinya ini, Tuan." 

"Kamu telah lulus setiap ujian akademi, jadi sekarang aku harus memanggilmu dengan 
benar sebagai pangeran yang sah dan putra Tuhan." 

"Oh ..." 

Yeowun telah lulus semua tes, jadi dia bukan seorang kadet lagi. Semua pangeran Tuhan 
memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, tetapi dia hanya diperlakukan sebagai 
kadet belaka karena itu adalah aturan akademi. Chun Yeowun masih tercengang dan Lee 
Hameng melanjutkan. 

"Itu adalah peraturan akademi ... dan aku tidak yakin sampai sekarang, jadi aku minta maaf 
karena hanya mengawasimu sampai sekarang, pangeran." 

Yeowun tidak yakin apa yang dibicarakan Lee Hameng. Lee Hameng kemudian mengangkat 
kepalanya dan menatap Yeowun dan berbicara. 

"Aku yakin kamu bingung. Biarkan saya bertanya terus terang. Apakah Anda mengetahui 
pendirian kebenaran yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma? " 

Yeowun menjadi muram. Dia tidak berpikir Lee Hameng akan berbicara secara khusus 
tentang itu. 

'... Jadi dia tahu.' 

Dia telah menggunakan Kekuatan Pedang Setan Langit di depan semua orang dua kali 
ketika dia melawan Hou Jinchang dan ketika dia melawan penjahat dari kekuatan jahat. 
Itulah satu-satunya keterampilan pedang yang ia miliki sehingga ia dapat mengalahkan 
musuhnya pada saat itu, dan yakin tidak ada yang akan mengenalinya. 

"Aku tidak yakin apa yang kamu bicarakan." 

Yeowun memutuskan untuk berbohong dulu. Dia tidak yakin apakah dia bisa mempercayai 
Lee Hameng, karena dia adalah penasihat dekat Tuhan. Yeowun bahkan tidak 
memberitahukan rahasianya kepada anggota-anggotanya, jadi dia tidak bisa begitu saja 
mengungkapkan kepada Lee Hameng ketika dia tidak yakin apakah Lee Hameng adalah 
sekutu atau musuhnya. 

"Oh begitu. Sudah pasti Anda belum bisa mempercayai saya. " 
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Lee Hameng berpikir sejenak dan membungkuk untuk berbicara dengan serius. 

"Aku, Lee Hameng, Pengawal Kiri dari Great Sky Demon Cult bersumpah untuk mendukung 
Pangeran Chun Yeowun untuk kompetisi memperebutkan pewaris takhta. Sebagai bukti, 
saya meminta Anda untuk memegang medali saya yang menunjukkan saya sebagai wali. " 

Lee Hameng mengambil medali merah dari sakunya dan memberikannya kepada Yeowun 
dengan sopan. Medali yang membuktikan bahwa Lee Hameng adalah wali. 

'Left Guardian... mendukungku?' 

Yeowun kaget. Ini bukan hanya dukungan sederhana yang diberikan dari anggota lain. Ini 
sangat besar yang akan mengejutkan setiap kultus. 

"Tolong, ambil itu." 

Yeowun ragu-ragu sejenak dan berbicara. 

"Aku minta maaf, tapi aku tidak yakin bagaimana aku bisa mempercayaimu, penasihat 
Tuhan yang tepercaya." 

Wali adalah mereka yang selalu mengikuti perintah dari Tuhan secara langsung. Mereka 
tidak diizinkan untuk ikut serta dalam kompetisi dan hanya diizinkan untuk mendukung 
Tuhan dan Ahli Waris jika dipilih. Maka dengan mengingat hal itu, sulit untuk percaya apa 
yang Lee Hameng coba lakukan. Kecurigaan ini membuat Lee Hameng senang. 

"Dia menjadi sangat berhati-hati. Dia sangat layak. " 

Bahkan jika Hameng memakai sepatu yang sama, dia akan curiga. Lee Hameng merasa 
perlu menjelaskan lebih lanjut. 

"Kamu benar. Saya Left Guardian. Secara teknis, saya tidak berada di tempat untuk 
mendukung siapa pun. Tetapi saya memiliki sesuatu yang harus saya prioritaskan di atas 
segalanya. " 

"Maksud kamu apa?" 

"Kami, wali terikat untuk menerima orang yang berhasil kebenaran sebagai Tuhan sejati." 

"Maksudmu..." 

"Kebenaran yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma yang telah menciptakan aliran sesat 
kita." 

Lee Hameng tidak berbohong. Dia menarik napas panjang dan melanjutkan. 

"Kamu harus merahasiakan apa yang akan aku katakan kepadamu sebagai rahasia." 
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Keluarga penjaga melindungi dan mendukung Tuhan untuk seluruh sejarah kultus. Tiga 
keluarga, terbagi dari Great Guardian, Left Guardian, dan Right Guardian, adalah keluarga 
pendiri dan selalu memihak pada Tuhan mulai dari Pastor Chun Ma, hingga Lord Chun 
Yujong saat ini. Tidak seperti mereka, enam klan tidak ada di sana ketika kultus pertama 
kali dimulai. Itu dimulai dengan dua murid Pedang Iblis sekitar lima ratus tahun yang lalu, 
tetapi Penjaga ada di sana sejak awal. 

"Oh tunggu. Wali Kanan baru lahir lima ratus tahun yang lalu. Mereka 'lebih pendek' dalam 
sejarah mereka. " 

'Oh, jadi keluarga Pengawal Guru tidak ada di sana sejak awal.' 

Ini karena Right Guardian meninggal lima ratus tahun yang lalu, yang membutuhkan 
Guardian Kanan baru sepenuhnya. 

"Tidak banyak yang tahu ini." 

Wali adalah satu dari sedikit orang yang tahu sebagian besar rahasia sekte. 

"Dan ada rahasia bahwa kita keluarga Guardian telah menyimpannya sejak 500 tahun yang 
lalu." 

"..." 

"Seni Pedang Setan Langit yang dipelajari setiap Tuan bukanlah keterampilan pedang asli 
yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma." 

"... !!!" 

Ini adalah berita yang mengejutkan. Yeowun kaget. Jika apa yang dikatakan Hameng 
menyebar, ini sudah cukup untuk membongkar seluruh aliran sesat. 

"Lalu maksudmu ..." 

"Keterampilan pedang sejati yang diajarkan kepada para Dewa dihentikan." 

Sekitar 500 tahun yang lalu ... Sekte Iblis tidak memiliki Tuhan untuk memiliki banyak istri 
di enam klan untuk menciptakan penggantinya. Tuhan pada saat itu diberikan wanita yang 
dipilih oleh Api Gelap di dalam Altar Raksasa di kuil, wanita yang dipanggil sebagai Wanita 
Iblis. Pada saat itu, hanya anak yang lahir dari Wanita Iblis yang diizinkan menjadi pewaris 
masa depan, jadi tidak ada alasan bagi klan tertentu untuk naik kekuasaan. 
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Chapter 134 
Bab 134: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (4) "Begitulah yang terjadi untuk 
waktu yang lama sampai hari ...." 

Lord of Demonic Cult awalnya diminta untuk berangkat berziarah setelah menjadi Tuhan 
baru. Chun Muhey, Tuhan dari 500 tahun yang lalu, juga diminta untuk ini dan telah 
berangkat berziarah setelah lima tahun menjadi Tuhan. 

"Dan dalam ziarah itu ... insiden terburuk dalam sejarah pemujaan kita telah terjadi." 

Setiap anggota yang berangkat ziarah kembali sebagai mayat. Saat itulah Guardian Kanan 
pada saat itu telah mati juga, yang tidak memiliki penerus. Ini membutuhkan Guardian 
Kanan baru. Kematian salah satu dari lima pejuang teratas Wulin membawa kejutan bagi 
kultus atau Wulin. 

"Siapa yang bisa membunuh Tuhan yang merupakan salah satu dari lima prajurit Yulin?" 

"... Apakah kamu mendengar tentang nama itu, Blade God?" 

"Bilah Dewa!" 

Mata Yeowun menjadi lebar karena terkejut. Dia tidak akrab dengan banyak prajurit Wulin 
yang kuat, tetapi dia tahu nama itu sebagai seorang pemuja. Ini adalah satu-satunya orang 
yang dikenal yang Demon Sword, pendekar pedang legendaris dari kultus tidak bisa 
mengalahkan. Mereka terikat pada akhirnya, tetapi Pedang Setan telah kehilangan lengan 
kanannya dari pertarungan itu dan harus pensiun dari pertempuran sesudahnya. 

"Lalu apakah Pedang Iblis melawan Dewa Pedang untuk membalas dendam?" 

"Iya. Tapi pertarungan itu tidak terjadi setelahnya. Dengan Tuhan terbunuh, masalah besar 
telah memunculkan sekte kita. " 

Masalah terbesar adalah penerusnya. Chun Muhey memiliki satu anak di antara Wanita 
Iblis pada waktu itu tetapi anak itu adalah seorang gadis. Dan Chun Muhey yang tidak dapat 
memiliki anak lagi, harus pergi berziarah sebelum terlambat, tidak menyadari bahwa itu 
akan menjadi perjalanan kematiannya. 

"Dengan kematian Tuhan, kami memiliki masalah karena tidak memiliki penerus dan 
kehilangan keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma sekaligus." 

Seni Pedang Setan Langit hanya diajarkan dengan mulut dan tidak punya buku. Ini adalah 
skenario terburuk untuk Sekte Iblis. 
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"Dan untuk mengatasi masalah ini, Dewan Penatua telah memilih Pedang Iblis, Penatua 
Pertama pada saat itu, sebagai Wakil Tuhan pada saat itu." 

Mereka belum dapat memiliki anak perempuan Chun Muhey yang berusia 8 tahun sebagai 
seorang Dewa, jadi mereka harus mencari alternatif. Untungnya, Pedang Iblis berbakat 
dalam segala hal, tidak hanya dalam keterampilan pedangnya. Dia telah membersihkan dan 
menstabilkan sekte dengan sangat cepat. Ini hanya karena dia mendapat penghormatan 
dari semua pemuja. Apa yang ingin diselesaikan oleh Pedang Iblis dengan cepat setelah 
menstabilkan aliran sesat, adalah untuk menemukan Seni Pedang Setan Langit kembali. Dia 
memiliki pengalaman duel mantan Lord, tetapi dia tidak tahu keterampilan bernafas atau 
aliran yang benar sehingga tidak memiliki cara untuk dipulihkan. 

"Saat itulah untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan dari keluarga Chun memasuki 
gua penjara tempat Pastor Chun Ma meninggalkan rahasianya." 

'Ah...!' 

Yeowun, yang tahu rahasia gua penjara, tercengang. Gua penjara awalnya adalah tempat 
yang diketahui bahwa Pastor Chun Ma telah meninggalkan rahasianya pada kebenaran 
sebelum dia meninggal. Hanya anggota keluarga Chun yang diizinkan masuk pada awalnya, 
tetapi mereka tidak bisa membiarkan gadis muda masuk dengan berharap menemukan itu. 
Dan dengan pemikiran untuk mengambil apa yang tersisa di sana, dan menciptakan 
sesuatu yang lebih baik jika itu tidak mungkin, Chun Ma diblokir dengan hambatan besar. 

"Semua orang telah memasuki gua penjara sampai sekarang, tetapi tidak ada yang 
mengetahui pendirian kebenaran. Pedang Iblis gagal juga. " 

"Kenapa begitu?" 

"Itu mungkin untuk mereplikasi formasi pedang yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma 
dari tanda pedang yang ditinggalkan di atas alas, tetapi itu membutuhkan keterampilan 
bernapas atau aliran energi untuk menggunakannya." 

'... Jadi tidak ada yang membuka kunci rahasia itu.' 

Banyak anggota keluarga Chun telah memasuki gua tetapi tidak ada yang membuka misteri 
di baliknya. Sword Force of the Sky Demon mengharuskan pengguna untuk menggunakan 
keterampilan bernapas yang tepat pada batu mengkilap di atas gua dan aliran energi yang 
tersembunyi di balik puisi. 

"Itu setelah tiga tahun ketika Pedang Iblis keluar dari gua." 

Setelah tiga tahun, Pedang Iblis telah menambahkan pemahamannya sendiri tentang 
Kekuatan Pedang Setan Langit dan menciptakan Seni Pedang Setan Langit baru. Ini juga 
sangat kuat yang tidak jauh tertinggal dari keterampilan pedang Tuhan yang hilang, 
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sehingga setiap penatua pada saat itu setuju untuk mengajarkannya kepada putri Tuhan 
yang sudah mati. 

'Ah ... jadi Seni Pedang Setan Langit saat ini diciptakan oleh Setan Langit kalau begitu ...' 

Ini adalah sesuatu yang Yeowun tidak tahu sampai sekarang. Ini adalah alasan mengapa 
ada tanda-tanda pedang yang tersisa di atas tanda pedang dari Ayah Chun Ma di belakang 
setiap alas. Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa Pedang Iblis, yang masuk 
untuk mempelajari penemuan kebenaran dari batu telah merusak alas dengan 
keterampilan pedangnya yang berlawanan. 

"Pedang Iblis kemudian memindahkan semua tumpuan yang meminta temuan Pastor Chun 
Ma ke lantai perpustakaan Akademi Iblis. Saya yakin Anda juga pernah melihat alas di 
setiap lantai? " 

"...Iya. Saya sudah." 

Dia tidak bisa berbohong tentang tidak melihat ini karena batu-batu ini ditempatkan di 
tengah setiap lantai. 

"Tanda-tanda berat yang tersisa di belakang setiap alas ditinggal oleh Pedang Iblis sendiri." 

"Mengapa Demon Pedang menghancurkan alas begitu banyak?" 

Dia tahu bahwa ini karena upaya Sword Demon untuk melawan Kekuatan Pedang Setan 
Langit. Tapi tidak ada alasan bagi Pedang Iblis, yang bahkan bukan anggota keluarga Chun, 
untuk menghancurkan harta yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma seperti itu. 

"Pedang Iblis sudah menyalin jejak pedang yang ditinggalkan Pater Chun Ma membuat 
buku buku seni pedang." 

"Oh." 

Jadi kerusakannya bukan hanya karena kemauan. Pedang Iblis tidak bisa menghancurkan 
jejak tanpa meninggalkan catatan itu, jadi dia sudah mengaturnya sebelum meninggalkan 
bekasnya di atasnya dan menempatkannya di istana Tuhan. Tetapi tanpa keterampilan 
bernapas atau aliran energi, itu tidak berguna. 

"Tapi kerusakan yang tersisa pada alas ... itu tidak bisa dihindari dalam beberapa cara." 
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Chapter 135 
Bab 135: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (5) Kematian pemimpin Kultus Iblis 
bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Demonic Cult secara resmi mengumumkan 
Blade God sebagai musuh dan melacaknya. Musuh adalah seseorang yang tidak ada yang 
benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. 

"Hanya pemujaan yang masih hidup yang mengatakan pembunuhnya memperkenalkan 
dirinya sebagai Dewa Pedang. Itulah satu-satunya petunjuk kami. " 

Dewa Pedang yang telah membunuh Chun Muhey, Guardian Kanan, dan seluruh pasukan 
Guardian menghilang setelah insiden itu. Banyak kultus dikirim untuk mencarinya tetapi 
mereka tidak dapat menemukan jejak. 

"Itu dua tahun lalu ketika dia muncul kembali." 

Tempat dia muncul adalah ibukota untuk Force of Justice. Itu gunung tempat Biara Sorim 
berada, di mana semua seni bela diri telah dimulai bahwa tidak ada kekuatan jahat atau 
kultus dapat pergi dengan mudah. 

"Dan yang mengejutkan, Biksu Kong Wun, salah satu dari lima pejuang Wulin terbunuh di 
sana." 

Kematian Kong Wun, seorang tokoh yang disegani semua orang di Yulin, mengejutkan 
semua orang. Semua Angkatan Keadilan mulai mencari pembunuh misterius ini. Lebih dari 
dua ribu prajurit dari Force of justice mencari untuk menemukan Dewa Pedang, tetapi 
hanya tersisa dengan lebih dari ratusan kematian. 

"Bagaimana dia melakukannya?" 

"Itu setelah dua tahun ketika Dewa Pedang muncul kembali." 

Ketika Dewa Bilah muncul kembali, ia mengejar lima prajurit top lain, prajurit terkuat dari 
kekuatan jahat, Yuk Jingkem. Dan karena insiden terakhir di mana dia dilacak, tubuh Yuk 
Jingkem ditemukan sepuluh hari setelah kematiannya. 

"Apa..." 

"Jadi sekarang sudah jelas bahwa Blade God mengejar para pejuang dari lima besar Wulin." 

Dengan tiga dari lima terbunuh, nama Blade God menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang 
Wulin sekarang menganggap Dewa Pedang sebagai prajurit paling kuat di atas segalanya. 
Satu-satunya yang tersisa dalam lima besar adalah Chung Ming dari Klan Martial, dan 
Pedang Iblis. 
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"Pedang Iblis yakin bahwa dia akan datang untuknya." 

Ketika Chun Muhey terbunuh, Pedang Iblis telah memeriksa luka pedang yang tersisa di 
tubuh. Pedang Iblis adalah prajurit yang kuat, tetapi bilah pedang yang tertinggal di tubuh 
ini menunjukkan Dewa Bilah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan yakin dia tidak 
bisa mengalahkannya. Pedang Iblis berpikir dia perlu bertarung melawan sesuatu yang 
setara, atau lebih kuat dan memilih penelusuran Pedang Kekuatan Setan Langit untuk 
melakukan hal itu. 

"Dewan Penatua yang tidak tahan kehilangan bahkan Pedang Iblis setuju untuk 
mengizinkan Pedang Iblis mempraktikkan pedangnya melawan jejak yang tersisa di alas." 

'Oh, jadi itu sebabnya ada keterampilan melawan pedang!' 

Jadi, penelusuran ditinggalkan oleh Pedang Iblis untuk melatih dirinya sendiri sehingga ia 
bisa bertarung melawan Dewa Pedang. Tapi apa yang masih menjadi misteri adalah bahwa 
semua gerakan pedang yang terdiri dari keterampilan melawan pedang terdiri dari 
gerakan pedang biasa, yang tidak dapat dipahami hanya dengan mendengarkan cerita Lee 
Hameng. 

"Tebakan Pedang Iblis itu akurat." 

Setelah tepat empat tahun, Blade God muncul di Demonic Cult. 

"Jadi, dia membunuh Chung Ming juga." 

"Iya. Pedang Iblis adalah yang terakhir dalam barisan. " 

Blade God, yang sekarang memegang gelar prajurit tertinggi Wulin, telah datang langsung 
ke kastil setan dan menantang Pedang Iblis. Dan hasilnya adalah seri, seperti diketahui 
semua orang. 

"Itu dasi, tapi Pedang Iblis telah menderita konsekuensi besar. Dia kehilangan lengan 
kanannya. " 

"Apa yang terjadi pada Dewa Pedang setelah itu?" 

"Setelah bertarung melawan Sword Demon selama tiga hari tiga malam, dia menghilang 
dan tidak pernah kembali." 

Penampilan Blade God sudah berakhir setelah itu. Ada desas-desus yang berputar di 
sekitar keberadaan dan menjadi apa dia setelah itu, tetapi hanya ada satu hal yang pasti. 
Blade God adalah satu-satunya yang mendapatkan kursi tertinggi dengan pedangnya. 

"Sekte berubah setelah itu." 
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Pedang Iblis, dengan kehilangan lengan kanannya, berjalan turun dari kursi Wakil Kepala. 
Dan dengan itu, Chun Muha, sekarang putri enam belas tahun mantan Tuan telah menjadi 
Tuhan baru. Itu adalah Lord wanita pertama, dan para pemimpin kultus mengambil 
kesempatan dan berbicara untuk mengubah ritual panjang, karena mereka tidak akan 
dapat memiliki penerus melalui sistem Demon Lady lama. 

Chun Muha, yang tidak memiliki banyak kekuatan karena dia masih hanya seorang gadis 
muda, tidak bisa menolak para tetua. Jadi, ritual yang berlangsung selama 300 tahun 
akhirnya dibuang dan membawa sistem klan baru. Chun Muha mengambil total lima suami, 
dengan dua menjadi murid Sword Demon yang kemudian mendirikan klan Wise dan klan 
Sword. Tiga lainnya adalah murid magang dari tiga orang pertama, masing-masing dari 
klan Blade, Poison, dan Lust saat ini. 

"Pedang Iblis, setelah pensiun dari posisi Wakil Ketua-nya telah menciptakan Akademi Iblis 
untuk melatih prajurit masa depan." 

Tempat di mana Pedang Iblis memilih untuk menciptakan akademi adalah tempat di mana 
gua penjara dan Gua Segel Iblis, tempat kebenaran Chun Ma disembunyikan. Mengapa 
Demon Pedang memilih tempat ini di atas semua tempat lain? Lee Hameng, setelah 
menyelesaikan setiap cerita, menatap Yeowun langsung ke matanya. 

"Apakah Anda tahu mengapa saya menceritakan kisah ini kepada Anda?" 

Yeowun berpikir sejenak dan bertanya. 

"... Apakah kamu mencoba mengatakan tujuan Sword Demon untuk menciptakan Akademi 
Iblis di sini bukan hanya untuk melatih prajurit masa depan?" 
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Chapter 136 
Bab 136: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (6) Lee Hameng tersenyum, 
membuktikan bahwa jawaban Yeowun benar. 

"Iya. Dia punya dua tujuan. Salah satunya adalah menemukan penerus nyata yang akan 
berhasil kebenaran yang Pastor Chun Ma temukan melalui pedangnya. " 

"Jika itu alasannya, mengapa dia menciptakan akademi di sini?" 

Yeowun tampaknya tidak mengerti alasannya dan Hameng terus menjelaskan. 

"Ketika Pedang Iblis pensiun, penatua sekarang mengambil kendali atas sekte." 

Pedang Iblis harus menjadi Wakil Kepala yang bertentangan dengan keinginannya, tetapi 
dia masih seorang pemuja yang setia. Dia tidak bisa berhasil sepenuhnya dengan Kekuatan 
Pedang Setan Langit, tetapi dia percaya bahwa akan ada anggota masa depan keluarga 
Chun yang benar-benar akan berhasil rahasia yang tertinggal di belakang Pastor Chun Ma. 
Pedang Iblis kemudian percaya bahwa dia harus melindungi gua penjara dan Gua Segel 
Iblis dan menciptakan Akademi sehingga tidak ada klan yang bisa berpikir untuk memiliki 
tangan mereka. 

"Pedang Iblis telah meninggalkan pekerjaan untuk wali sebelum kematiannya." 

Hal itu untuk memberi tahu Wali, yang tahu semua kebenaran, untuk bergiliran menjadi 
kepala Akademi dan ketika mereka menemukan seseorang yang menggantikan kebenaran 
Pastor Chun Ma, untuk membantunya menjadi Tuhan. Harapan Sword Demon tidak 
terwujud selama 500 tahun dan sekarang hanya legenda lama yang tetap ada dalam 
penjaga. 

"Dan ketika aku berdiri di samping Tuhan, aku telah melihat Pedang Iblis Langit Setannya 
berkali-kali di dalam medan perang. Apakah Anda pikir saya tidak akan mengenali 
keterampilan pedang yang Anda gunakan? " 

"..." 

Ketika Lee Hameng pertama kali melihat Kekuatan Pedang Setan Langit yang Yeowun 
gunakan untuk melawan Hou Jinchang, dia sangat terkejut. Itu adalah formasi pedang yang 
lebih akurat dan kuat daripada Sword Art of the Demon Setan saat ini. Dia pikir mungkin 
ini adalah penemuan sebenarnya dari kebenaran pedang yang ditinggalkan oleh Pastor 
Chun Ma, yang telah dibicarakan oleh Pedang Iblis. Tapi dia belum bisa mengungkapkan 
semua ini kepada Chun Yeowun, karena dia belum bisa memastikan. Ada kemungkinan 
bahwa Yeowun baru saja diajarkan oleh Chun Yujong, Tuhan saat ini. 

"Mari kita awasi dia." 
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Dan ketika dia melihat Yeowun menggunakan formasi pedang lagi untuk melawan penjahat 
dari kekuatan jahat, dia bisa memastikannya. Chun Yeowun adalah penerus sejati yang 
telah lama menunggu wali. Dan itu menunggu lama sampai Yeowun harus melewati Gua 
Segel Setan dan melewati tes keenam. Lee Hameng bertanya lagi dengan suara bergetar. 

"Izinkan saya bertanya lagi, Pangeran. Apakah Anda berhasil kebenaran Bapa Chun Ma? " 

"Ah ... kalau begitu aku tidak bisa berbohong." 

Yeowun, yang sekarang diberitahu kebenaran di belakang Akademi Iblis, tidak bisa 
menghindari menjawab. Dia kemudian mengangguk pada pertanyaan itu dan mata Lee 
Hameng memerah dan berteriak sambil membungkuk di tanah datar. 

"Kiri Wali Lee Hameng, untuk melayani penerus sejati untuk Ayah Chun Ma!" 

Chun Yeowun adalah orang yang Wali tunggu selama 500 tahun. Dia tidak bisa menahan 
kegembiraan dan kebahagiaannya. Yeowun, yang menjadi terkejut dengan reaksi seperti 
itu tiba-tiba menjadi penasaran pada satu hal. 

"Left Guardian, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan padamu?" 

"Tentu saja." 

"... Bisakah kamu berdiri dulu?" 

"Ya pak." 

Lee Hameng kemudian bangkit dan berlutut satu lagi. Seolah-olah Hameng menganggap 
Yeowun sebagai tuannya. Yeowun merasa aneh melihat Left Guardian, yang hanya berlutut 
ke arah Tuhan, berlutut padanya. 

"Kamu bilang ada dua tujuan untuk menciptakan Akademi Iblis ini di sini. Apa tujuan 
lainnya? " 

"Itu ... lebih baik aku membiarkanmu melihatnya sendiri." 

Lee Hameng kemudian membawa kembali penghalang energi yang memotong kebisingan 
dan membimbing Yeowun di luar kantor. Lee Hameng kemudian membimbing Yeowun ke 
perpustakaan. 

"Hah?!" 

Instruktur yang berjaga di depan perpustakaan kaget melihat penampilan Kepala Lee 
Hameng dan membungkuk. 

"Ketua, selamat datang." 
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"Instruktur Sung. Lama tidak bertemu." 

"Ya pak. Tapi kenapa...?" 

Aneh melihat Lee Hameng yang tidak pernah mengunjungi perpustakaan untuk datang 
bersama dengan Chun Yeowun. 

"Kita akan pergi ke ruang harta karun bawah tanah." 

"Hah? K-maksudmu ... apakah dia lulus tes keenam ?! " 

Lee Hameng mengangguk dan instruktur menoleh ke Yeowun dengan ekspresi terkejut. 
Semua penjaga lain yang ada di sana juga kaget dan berbalik ke Yeowun. Itu wajar, karena 
hanya mereka yang lulus tes keenam diizinkan memasuki ruang harta karun bawah tanah. 
Sejauh yang mereka tahu, tidak ada yang lulus tes keenam dalam 70 tahun terakhir. 
Instruktur yang telah bekerja di akademi dengan upah lebih rendah, dengan demikian tidak 
pernah memiliki kesempatan untuk membuka pintu ke ruang harta karun bawah tanah 
sampai sekarang. 

"C-selamat, Tuan Chun! A-maksudku Penatua Chun! " 

Jika Yeowun telah lulus tes keenam, itu berarti dia telah mengalahkan salah satu dari dua 
belas tetua. Dia adalah seorang Guru sekitar sebulan yang lalu, jadi itu pasti sangat cepat 
naik ke puncak. 

"Bisakah kamu membuka jalan kita sekarang?" 

"Y-ya, tuan!" 

Lee Hameng bertanya dan instruktur membimbing mereka. Ketika mereka memasuki 
gedung perpustakaan, mereka berbelok ke kanan dan menemukan tangga tersembunyi di 
bawah tanah. 

"Jadi, ada lantai bawah tanah." 

Dia diberitahu sebelum tes keenam tentang keberadaan tempat seperti itu, tetapi itu benar. 
Saat mereka berjalan, ada pintu besi tebal dan tiga penjaga berdiri di lantai grandmaster. 

"Selamat datang, Chief." 
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Chapter 137 
Bab 137: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (7) "Buka pintu ke ruang harta." 

Ketiga penjaga tersentak atas perintah Lee Hameng. Mereka kemudian berbalik ke Yeowun 
dengan ekspresi kaget. Mereka mengira mereka tidak akan pernah melihat pintu besi 
dibuka sampai waktu mereka selesai di tempat ini. 

"Pemuda ini mengalahkan seorang penatua?" 

Chun Yeowun memiliki wajah putih pucat dengan dingin di sekelilingnya. Dengan 
restrukturisasi tubuh, kulitnya sudah bersih dan titik-titik darah sekarang tidak terlihat 
sehingga dia hanya terlihat seperti bangsawan yang tidak belajar seni bela diri. Jika penjaga 
yang adalah prajurit tingkat master super tidak bisa merasakan apa pun di Yeowun, itu 
berarti bahwa Yeowun pasti berada di tingkat superior. 

'Tidak kusangka aku akan membuka pintu ini ...' 

Pemimpin tiga penjaga mengambil kunci dari sakunya. Yeowun kemudian melirik pintu 
logam yang memiliki tiga lubang kunci. Satu dipegang oleh instruktur karena mengurus 
kayu, satu dipegang oleh penjaga dan yang terakhir dipegang oleh Lee Hameng. 

"Jadi, kamu membutuhkan ketiga kunci untuk membuka pintu ini." 

Itu dijaga ketat, bahkan lebih dari lantai lima ke perpustakaan. 

"Saya akan menghitung, Tuan. Satu dua tiga!" 

Sekaligus, tiga orang meletakkan kunci mereka dan berbarengan dengan hitungan penjaga. 
Pada saat itu, dinding di kedua sisi pintu bergetar dan pintu logam terbelah menjadi dua 
dan membuka jalan masuk. 

Pintu itu tertutup begitu lama sehingga pintu besi tua yang tebal dan compang-camping itu 
berderit parah ketika terbuka. Udara dingin mulai merembes keluar darinya. Di luar selalu 
dingin, tetapi bagian dalam perpustakaan biasanya lebih hangat. Tapi tempat ini berbeda. 
Itu sangat mengerikan. 

'Bau apa ini? Kulit?' 

Bau yang aneh. Baunya sedikit busuk, tetapi baunya campuran obat. Banyak bau yang 
tercampur, tetapi itu tidak buruk dibandingkan dengan cairan hitam yang ditemukan 
Yeowun dari Gua Segel Setan. Penjaga kemudian menyalakan api di dinding dan 
mencerahkan interior. 

"Oh!" 
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Yeowun terengah-engah. Dinding bagian dalam memiliki cahaya biru yang samar. 

"Ini batu mutiara yang dingin." 

Instruktur berbisik kepada Yeowun. Batu mutiara yang dingin adalah batu yang 
mengandung dingin di dalamnya. Inilah mengapa interior ruangan ini dingin. 

"Tolong ikuti aku." 

Lee Hameng mengambil api dan berjalan ke dalam menuju koridor. Ketika mereka berjalan 
masuk, mereka segera berada di kamar lima sisi yang besar. Di seberang koridor ada 
sebuah meja besar yang juga dibuat dengan batu mutiara dingin, yang memiliki lengan dan 
kulit manusia yang tampaknya kulit manusia. 

"Tempat apa ini?" 

Ruang harta ini bukan sesuatu yang diharapkan Yeowun. 

"Ini adalah tujuan kedua." 

Lee Hameng kemudian menunjuk ke meja dan menawarkan Yeowun untuk mendekat. 
Yeowun telah menebang banyak lengan kanan pangeran sehingga melihat lengan tidak 
terlalu aneh, tapi melihatnya dipertahankan seperti itulah yang membuatnya merasa aneh. 
Saat dia berjalan ke sana, aroma obat menjadi lebih kuat. 

"Apakah itu berhasil agar tidak busuk?" 

Sepertinya lengan atau kulit itu diproses untuk melestarikannya. Dan ketika Yeowun 
bangun untuk itu, matanya bergetar. 

"Ini...?" 

Dia tidak tahu kapan melihat dari jauh, karena lengannya tak bernyawa dan bertulang, 
tetapi lengannya penuh bekas luka. Dan semua kulit lain juga memiliki luka tajam di 
atasnya. Itu adalah bekas luka yang tersisa dari pisau. 

"Bilah ... tanda?" 

Penandaan blade tidak sederhana. Semua itu memiliki energi tajam di dalamnya. Yeowun 
sekarang memiliki keterampilan yang sangat canggih untuk disimulasikan setelah naik ke 
level superior. Yeowun memejamkan mata dan melihat sosok melepaskan keterampilan 
pisau unik yang menyebabkan cedera ini. Tidak seperti skill pedang yang memiliki 
campuran tebasan dan tusukan, bilahnya hanya memiliki formasi yang terbuat dari 
tebasan, tetapi itu sangat unik. 

'Ini tidak mungkin ... bagaimana keterampilan pisau seperti itu ada?' 
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Yeowun mencoba melawannya dengan tarian kupu-kupu, tetapi dia tidak yakin apakah dia 
bisa bertahan lebih dari dua formasi. Jika dia ingin melawan ini, dia membutuhkan 
keterampilan pedang lawan Demon Pedang atau formasi dari Pedang Kekuatan Setan 
Langit. 

'Ini seperti tingkat keterampilan pisau yang sama sekali berbeda.' 

Yeowun lalu membuka matanya lagi. Berfokus lebih lama mungkin membuatnya 
kesurupan. Lee Hameng kemudian bangkit dan berbicara. 

"Bisakah kamu melihat apa ini?" 

"... Apakah itu lengan kanan Demon Pedang?" 

Tangan lengan itu berbentuk seolah-olah memegang seseorang. Dari melihat dari jari-jari, 
itu pasti memegang pedang ketika itu terputus. Lee Hameng menjadi heran dan berbicara. 

"Ya itu benar. Itu adalah lengan kanan Demon Pedang. " 

"Dan kulit-kulit ini?" 

"Ini adalah kulit dari Tuhan dan penjaga yang terbunuh 500 tahun yang lalu." 

"... Penanda bilah dari Dewa Bilah." 

Jadi lengan dan kulit ini diawetkan untuk meninggalkan tanda pisau yang ditinggalkan oleh 
Dewa Blade. Yeowun terkejut melihat ini diawetkan di lantai bawah tanah ke 
perpustakaan. Yeowun kemudian melirik ke sekeliling, dan melihat rak buku di satu sisi 
dinding yang memiliki tiga buku. 

[True Demon Sword Art] 

[Dua Puluh Empat Setan Pedang] 

[Analisis Formasi Blade Bilah Dewa] 

The True Demon Sword Art adalah skill pedang legendaris yang ditinggalkan oleh Sword 
Demon. Dia memiliki dua murid, tetapi diketahui tidak memberi mereka keterampilan 
pedangnya sendiri. Tapi di sinilah peninggalan Sword Demon berada. Dia tidak yakin apa 
dua buku lain itu, tetapi ini pasti akan ditinggalkan oleh Pedang Iblis juga. 

'Oh ...!' 

Chun Yeowun kemudian menyadari alasan keberadaan ruang harta karun bawah tanah ini. 

"Jadi, tempat ini adalah untuk menemukan penerus Bapa Chun Ma, dan juga untuk 
menemukan murid magang yang akan menggantikan kehendak Pedang Iblis." 
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Lee Hameng lalu tersenyum. 

"Iya. Untuk lebih tepatnya, itu adalah untuk melatih prajurit masa depan yang mungkin 
bisa melawan keterampilan pisau Dewa Pedang. " 
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Chapter 138 
Bab 138: Harta karun bawah tanah yang tersembunyi (8) Pedang Iblis tidak menerima 
murid. Dua prajurit yang dia ajar mencari kekuasaan dan ambisi, bukan pemahaman 
tentang pedang. Alasan untuk Demon Pedang mengajar dua prajurit ini adalah untuk 
melatih prajurit yang dapat melindungi putri muda Tuhan yang telah meninggal. Tetapi 
keduanya akhirnya melupakan tujuan mereka dan mulai mengejar ambisi mereka. Ini 
mengecewakan Pedang Iblis dan dia menyangkal menerima keduanya sebagai muridnya 
yang sebenarnya. 

"Kamu bilang Pedang Iblis melawan Dewa Pedang dan mengikatnya?" 

Demon Pedang adalah satu-satunya yang selamat setelah bertarung melawan Blade God. 
Dia kehilangan lengan sebagai hasilnya, tetapi Pedang Iblis menghentikan rekor Blade God 
yang tak terkalahkan dan membuatnya menghilang. 

"Ada satu hal yang Pedang Iblis bicarakan sebelum dia meninggal." 

"Dan apa itu?" 

"Dewa Pedang menghilang di tengah pertarungan. Pedang Iblis berkata bahwa dia hanya 
mengatakan dia terikat karena Dewa Pedang menghilang. " 

Saat bertarung, Dewa Pedang memotong lengan Pedang Iblis dan menghentikan 
pertarungan untuk menghilang. 

"Dewa Pedang mengatakan dia akan kembali, jadi Pedang Iblis menunggu tiga hari baginya 
untuk kembali, tetapi dia tidak kembali setelah itu." 

Demon Pedang khawatir kembalinya Blade God karena dia kehilangan lengan dan 
menghabiskan terlalu banyak energinya yang membuat seni bela diri memburuk. Tetapi 
bahkan setelah lima belas tahun ketika Pedang Iblis mati, Blade God tidak muncul. Tapi 
Pedang Iblis khawatir Dewa Pedang atau keturunannya akan muncul kembali dan mati 
sambil mengkhawatirkan masa depan kultus. 

"Dan 500 tahun telah berlalu. Aku tidak berpikir keturunan «Blade God» akan muncul lagi, 
tapi aku harap kamu bisa melawan tanda pedang yang ditinggalkan oleh «Blade God» dan 
melanjutkan keinginan yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis. " 

'Ah...' 

Lee Hameng membungkuk lagi dan Chun Yeowun mengangguk. Demon Pedang yang 
khawatir tentang kultus bahkan di tempat tidurnya yang sekarat, benar-benar seorang 
pemuja yang setia. Lee Hameng lalu berjalan keluar dari ruang harta sambil tersenyum. 
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'Aku akan memberimu kunci ke tempat ini. Anda bisa keluar dari dalam tanpa kunci, tetapi 
Anda akan membutuhkan ini jika kembali. ' 

Tidak seperti lantai perpustakaan lainnya, ruang harta karun bawah tanah ini bebas untuk 
masuk kapan pun Yeowun inginkan. Tapi Yeowun tidak perlu kembali ke sini atau tinggal 
lama di tempat ini. Ketika Lee Hameng pergi, Yeowun dengan cepat memindai ketiga buku 
yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis. 

'Buku keterampilan sejati The Sword Demon. Saya beruntung.' 

The True Demon Sword Art memiliki elemen inti dari skill pedang Demon Sword, yang 
memiliki gerakan pedang unik yang membutuhkan aliran energi. 

'Ini lebih baik daripada seni bela diri enam klan ... tapi ...' 

Itu tidak jauh lebih baik dari Pedang Kekuatan Setan Langit atau keterampilan pedang 
lawan. Yeowun berpikir mungkin mengajarkan ini kepada salah satu anggotanya yang 
menggunakan pedang mungkin merupakan pilihan yang baik. Tapi untuk Pedang Setan 
Dua Puluh Empat, itu adalah keterampilan pedang baru yang diciptakan Pedang Iblis 
dengan melawan tiga Kekuatan Pedang dari formasi Sky Demon. 

'Ini luar biasa.' 

Skill counter sword diciptakan untuk melawan hanya Sword Force of the Sky Demon, tapi 
ini sepenuhnya skill sword baru yang diciptakan dari skill sword counter sebagai 
pangkalan yang sangat kuat. Keterampilan pedang ini adalah ciptaan yang Pedang Iblis 
coba gunakan untuk melawan Dewa Pedang. 

'Analisis Formasi Pisau Dewa Blade.' 

Ini adalah catatan menganalisis tanda blade. Pedang Iblis telah berusaha keras untuk 
melawan tanda pedang bahkan sampai dia mati, tetapi rekaman itu tidak melihat banyak 
kemajuan. Itu wajar. Yeowun kemudian berjalan ke meja di mana lengan Pedang Iblis dan 
kulit ditinggalkan. 

"Aku minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi jika dia bertarung lebih lama, dia akan 
kalah." 

Setiap kultus mengagumi Pedang Iblis. Lee Hameng juga mengatakan dia terus mengikuti 
kehendak Pedang Iblis, jadi Yeowun tidak mengatakan ini. Tetapi formasi bilah yang tersisa 
dalam pelestarian ini berada di luar imajinasi. 

'Ini hampir sama dengan kekuatan Pedang Iblis Langit!' 
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Formasi bilah yang ditinggalkan oleh Dewa Bilah sekuat Kekuatan Pedang Setan Langit. 
Formasi pisau yang tersisa di lengan hampir sama kuatnya dengan formasi keempat dari 
Pastor Chun Ma. 

"Ayo kita periksa. Nano, mulailah augmented reality. ' 

[Mengaktifkan Augmented Reality di depan pengguna.] 

Mata Yeowun mulai bergetar dan garis-garis putih tercipta, menunjukkan augmented 
reality dalam visi Yeowun. 

'Nano, bisakah kamu memindai tanda di lengan itu dan membuat gambar 3D?' 

[Itu mungkin, Master.] 

'Simulasikan tanda-tanda bilah yang tertinggal di lengan dan biarkan itu bertarung 
melawan formasi keempat dari Kekuatan Pedang Setan Langit.' 

[Ya tuan. Mengaktifkan simulasi duel antara dua formasi.] 

Garis putih mulai terbentuk menjadi dua sosok manusia. Dua sosok masing-masing dengan 
pisau dan pedang kemudian mulai saling bertarung. Dua serangan kuat bertabrakan satu 
sama lain dan hasilnya segera datang. Hanya dengan satu gerakan, Kekuatan Pedang dari 
formasi keempat Sky Demon melawan serangan blade Blade God, tetapi didorong mundur 
tiga langkah. Keakuratan formasi lebih baik dengan Pedang Kekuatan Setan Langit, tetapi 
kekuatan skill pedang Blade God lebih kuat. 

"Ini luar biasa!" 

Yeowun terkejut. Ini memberinya kesimpulan. Keterampilan pisau yang ditinggalkan oleh 
Dewa Pedang sama kuatnya dengan keterampilan pedang Ayah Chun Ma. Tetapi jika tanda 
pedang yang tertinggal di lengan Pedang Setan adalah formasi terakhir dari skill ini, maka 
itu lebih lemah daripada Kekuatan Pedang Setan Langit dan jika ada sesuatu di luar ini 
yang lebih kuat, daripada itu mungkin hanya seni bela diri itu mungkin yang bisa melawan 
Kekuatan Pedang Setan Langit. 

'Menangkal keterampilan pisau? Tidak.' 

Demon Pedang meninggalkan ini untuk menemukan seseorang yang bisa melawan ini, 
tetapi untuk Yeowun, dia memiliki Nano yang dapat mensimulasikan formasi yang 
tertinggal di lengan secara akurat. Yeowun tersenyum. 

'Keterampilan bilah yang setara dengan Kekuatan Pedang Setan Langit ... ini yang terbaik 
yang bisa terjadi.' 
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Chapter 139 
Bab 139: Skema (1) Sudah tujuh hari sejak Chun Yeowun lulus tes keenam. Sekarang sudah 
tiga tahun dan tujuh bulan sejak hari pertama Akademi Iblis. Dari lebih dari seribu kadet 
yang pertama kali masuk, sekarang hanya tersisa enam puluh empat kadet. Sama seperti 
waktu lain ketika Kompetisi Warisan sedang berlangsung, kali ini juga telah melatih banyak 
prajurit berbakat. 

56 taruna tahap keempat. 

7 taruna tahap kelima. 

1 kadet panggung keenam. 

Ini adalah hasil terbaik dalam sejarah akademi baru-baru ini, dengan masih lima bulan lagi 
bagi akademi untuk berakhir. Tetapi dari sisi persaingan, itu sama sekali berbeda dari apa 
yang terjadi di masa lalu. Ini karena Chun Yeowun, yang bukan dari salah satu dari enam 
klan. Dalam kebanyakan kasus, pangeran dari masing-masing klan akan lulus tes kelima 
dan akan bersaing melawan diri mereka sendiri untuk membuat pasukan mereka sendiri 
tetapi lima pangeran sudah diusir dari akademisi. Chun Yuchan, salah satu pewaris takhta 
yang kemungkinan telah diusir, dan Chun Kungwun, yang merupakan saingan dari Klan 
Bijaksana, memotong lengannya dan berjalan keluar dari akademi. Dengan sepuluh kadet 
yang terkait dengan Klan Pedang juga pergi, sekarang ada total lima puluh tiga kadet yang 
tersisa. Delapan taruna yang bergabung dengan Chun Kungwun di dalam akademi 
mengubah sisi mereka menjadi Chun Muyeon, 

Hanya kandidat yang tersisa di acaemy sekarang Chun Yeowun dan Chun Muyeon. Dengan 
lima bulan lagi, sekarang adalah awal dari kompetisi final. 

Di barat laut akademi, ada banyak kadet berkumpul di ruang terbuka yang luas. Para 
kadetlah yang menjadi anggota yang mendukung Chun Muyeon sebagai pewarisnya. Tapi 
tidak ada Chun Muyeon di sini. Orang yang memiliki pengaruh paling besar selain Chun 
Muyeon adalah Mu Jinyun, dari Klan Bijaksana dan Guk Shin dari klan peringkat teratas. 
Para kadet ini berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara menghentikan Chun 
Yeowun, rintangan terbesar yang ada di depan Chun Muyeon. 

"Kami sendiri tidak mendapat perintah dari Pangeran. Apakah tidak apa-apa kita 
memutuskan apa yang harus dilakukan pada diri kita sendiri? " 

Mu Jinyun kemudian menggelengkan kepalanya pada salah satu pertanyaan kadet. 

"Tidak, bukan karena Pangeran tidak memberi kita perintah. Dia telah menempatkan saya 
untuk melakukan apa yang terjadi saat dia berfokus pada seni bela dirinya. " 

"Hmm ..." 
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"Apakah Pangeran memaksanya bekerja atas namanya?" 

Setelah dipengaruhi oleh Chun Yeowun yang telah melewati enam thest, Chun Muyeon 
berusaha keras untuk melatih seni bela diri di ruang pelatihan. Mungkin ini pilihan yang 
tepat. Chun Yeowun sekarang berada dalam peringkat sepuluh besar dari Sekte Iblis. Klan 
bijaksana masih klan peringkat teratas di luar akademi, tetapi Chun Muyeon sekarang 
tertinggal jauh dalam hal kompetisi, jadi jika dia berkompetisi, dia perlu setidaknya 
menjadi prajurit tingkat superior dan lulus tes keenam. 

"Sementara Pangeran fokus pada pelatihannya, kita harus bersiap di pihak kita. Kita tidak 
bisa membiarkan Chun Yeowun menjadi atau kita mungkin kehilangan kesempatan kita 
selamanya. " 

Chun Yeowun menjadi kuat seiring berjalannya waktu. Jika mereka tidak mampu 
merawatnya sebelum hari-hari tersisa, ada kemungkinan Chun Muyun tidak akan 
memenangkan kompetisi. 

"Jinyun, kamu benar tapi bagaimana kita bisa melawan orang yang membunuh pemimpin 
Klan Racun? Bukankah lebih baik merekrut sepuluh taruna yang belum memihak siapa 
pun? " 

Taruna lain mengangguk pada kata-kata Guk Shin. Di dalam akademi, tidak ada orang yang 
bisa mengalahkan Chun Yeowun, bahkan jika itu termasuk semua orang. Dia telah menjadi 
begitu kuat sehingga kekuatan gabungan semua orang nyaris tidak bisa berharap untuk 
membuat goresan di tubuhnya. 

"Siapa bilang kita perlu melawan Chun Yeowun sendiri?" 

"Hah?" 

"Bagaimana kita dibandingkan dengan pasukannya?" 

Mu Jinyun bertanya dan Kyo Mingsu yang menjawab. 

"Dari segi kekuatan, mereka memiliki tiga grandmaster yang mapan: Mun Ku, Ko Wanghur 
dan Bakgi. Saya tidak yakin tentang sisanya karena kami tidak yakin tentang apakah 
mereka mengikuti tes, tetapi sejauh yang bisa kita lihat, akan ada setidaknya tiga atau 
empat prajurit tingkat grandmaster dalam kelompok mereka. " 

Dugaan Kyo Mingsu akurat. Hou Sangwha, Wu Sojung, Ja Wumin, dan Che Takim telah 
menjadi grandmaster, tetapi mereka belum menjadi mapan dan tidak bisa mengikuti tes 
kelima. 

"Tapi kita memiliki dua prajurit tingkat master super mapan di sini, dan enam tahap awal 
tingkat grandmaster, dan sisanya dari kita berada pada tahap akhir tingkat master. Jadi kita 
setara atau sedikit lebih tinggi dalam hal kekuatan melawan mereka. " 
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Anggota Chun Muyeon terdiri dari klan berpangkat tinggi yang rata-rata tingkat 
keahliannya lebih tinggi. Mu Jinyun telah menjadi grandmaster yang mapan baru-baru ini 
tetapi belum mengambil tes kelima. 

"... Aku minta maaf untuk meledakkan gelembungmu, tapi keseimbangan kekuatan 
semacam ini tidak masalah." 

Ki Chan, seorang kadet yang dulu berada di bawah Chun Kungwun, melompat masuk. Dia 
telah mengalami Chun Yeowun yang mengalahkan sembilan belas kadet termasuk Chun 
Kungwun dengan kekuatan absolut. Yang lain juga kuat tetapi jika mereka tidak bisa 
berbuat apa-apa tentang Chun Yeowun, kerajinan teori ini tidak berguna. 

"Hah! Apakah kamu sudah takut karena kamu pernah dipukuli sekali? " 

"Ugh, kamu juga melihat monster apa dia pada tes keenam." 

"Ya saya tahu. Itu sebabnya kita harus berurusan dengannya dengan rencana. " 

Mu Jinyun berbicara dengan percaya diri dan semua orang menjadi ingin tahu. Hanya tiga 
hari yang lalu, dia tidak punya rencana pada saat itu, tetapi sepertinya dia telah membuat 
beberapa rencana. 

"Guk Shin, penting kita merekrut kadet yang tersisa juga. Setidaknya kita harus merekrut 
Sama Chak dan Huan Ya. " 

Kedua anggota ini berasal dari klan peringkat teratas, Klan Samu dan Klan Ilusi Hantu yang 
diinginkan semua orang. Ayah mereka adalah Sama Yi, Penatua ke-9, dan Huan Yi Penatua 
ke-11. Tapi Chun Muyeon tidak secara aktif merekrut orang lain seperti Chun Yuchan atau 
Chun Kungwun, jadi mereka tidak melakukan apa-apa sampai sekarang. Tapi segalanya 
berubah. 

"Jika kita bisa menerima mereka, kita bisa berada di atas." 

"... Tapi aku tidak yakin tentang Huan Ya." 

Guk Shin mengerutkan kening. Huan Ya berasal dari klan berperingkat tertinggi, tetapi ada 
alasan mengapa pangeran lain tidak merekrutnya. Dia memiliki wajah-wajah menakutkan 
dan aura gelap dan suram tentang dirinya yang tak seorang pun ingin mendekat. 

"Kita tidak bisa memilih apa yang harus diambil atau tidak pada saat ini." 

"...Baik." 

"Saya mendengar Chun Yeowun sedang sibuk berlatih di ruang pelatihan pribadi dalam 
beberapa hari terakhir. Dia bahkan jarang datang untuk makan malam. " 

"Kamu sudah melakukan riset." 
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"Iya. Informasi adalah kunci penting untuk kemenangan. " 

"Sekarang adalah kesempatan terbaik. Kami akan memotong lengan dan kaki Yeowun dan 
pergi mengejarnya di akhir. " 
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Chapter 140 
Bab 140: Skema (2) Guk Shin dan para kadet lainnya tercengang mendengar kata itu. 
Bahkan jika mereka berhasil merawat anggota Yeowun, rasanya seperti mereka membuat 
marah iblis. 

"Apakah anda tidak waras? Dua pangeran kehilangan tangan ketika mencoba menyerang 
anggotanya. Chun Jongsum yang menyerang Bakgi bahkan dihancurkan energi internalnya. 
" 

Chun Yeowun terkenal juga karena perbuatannya yang terkenal. Setiap orang yang 
bertarung melawannya semua terluka parah yang membuat semua orang menjadi takut. 
Bahkan Guk Shin takut Chun Yeowun. 

"Kamu juga pengecut." 

"Apa?" 

Guk Shin mengerutkan kening dan Mu Jinyun tersenyum. 

"Kami tidak akan melawannya sendirian." 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Dia adalah monster, seperti yang kamu katakan. Kita tidak perlu melawannya sendiri. " 

"Apakah kamu mengatakan ada seseorang yang akan melawannya?" 

Guk Shin menjadi terkejut. Tampaknya bahkan Kepala Lee Hameng tidak akan 
mengalahkan Yeowun lagi. Lalu siapa di luar sana yang mungkin mau menyerangnya? 

"Hmph. Ada empat orang yang membencinya lebih dari apa pun. " 

Saat Mu Jinyun mengucapkan nama empat taruna, yang lain menjadi terkejut dan bingung. 
Mereka tahu keempat ini masih berada di dalam akademi, tetapi tidak berpikir mereka 
akan menyimpan dendam begitu lama. 

"Wow. Jika itu benar-benar berhasil, maka itu mungkin benar-benar memberi kita 
kesempatan. " 

"Iya. Kami akan memotong lengan dan kakinya saat dia sibuk. " 

"Jika dia tidak akan menghentikan kita, maka kita bisa melakukannya. Kapan kita akan 
mulai? " 
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Jika itu tidak melawan Chun Yeowun, Guk Shin yakin untuk mengalahkan siapa pun. Dia 
paling ingin bertarung dengan Ko Wanghur. 

"Kami akan melakukannya waktu makan malam berikutnya. Saya sudah bicara dengan 
keempat taruna itu. Tapi lebih baik jika kita bisa membiarkan Sama Chak dan Huan Ya 
bergabung dengan kita sebelumnya. " 

"Tentu. Ayo kita coba merekrut mereka sekarang. " 

Hari berikutnya di sore hari, Chun Yeowun sedang sibuk berlatih di ruang pelatihan 
pribadi. Dia telah menemukan keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis 
dan menelusuri formasi pisau yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang dan memperoleh total 
enam formasi darah darinya. Chun Yeowun sangat senang mendapatkan keterampilan 
pisau yang begitu kuat, tapi ada masalah. Penandaan pisau tidak memiliki aliran energi. 
Tanpa aliran energi, tidak mungkin untuk menyempurnakan formasi. Untuk Seni Pedang 
Iblis Sejati yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis, dia juga meninggalkan keterampilan 
bernafas dan jalur aliran energi, tetapi tanda bilah pedang hanyalah tanda. Tapi Yeowun 
tidak kecewa. 

Tiga tahun empat bulan pelatihan tidak hanya menumbuhkan Yeowun. Setelah 
menganalisis melalui semua seni bela diri yang disimpan, Nano mampu mensimulasikan 
dan menciptakan jalur aliran energi yang dapat membuat setiap formasi untuk digunakan 
dengan kekuatan maksimalnya. Bahkan jika jalur yang dibuat tidak sesuai dengan yang 
dimaksudkan oleh pembuat aslinya, itu dibuat dari analisis Nano sehingga sama atau lebih 
baik dari yang asli. 

White Dragon Blade milik Yeowun bergerak aneh dan menciptakan ayunan pedang yang 
tak terhitung jumlahnya yang melesat di udara dengan dampak yang kuat. Itu sangat 
berbeda dari Butterfly Blade Dance yang berfokus pada kecepatan. Setiap gerakan pedang 
datang dari sudut aneh yang sulit dihubungkan dari satu ke yang lain, jadi hanya gerakan 
yang cukup kuat untuk menebas musuh hanya dalam satu formasi. 

"Wah." 

Setelah menyelesaikan formasi, lantai ruangan memiliki banyak jejak tanda pisau. Dia 
bahkan tidak menggunakan qi apa pun, tapi kekuatan yang dilepaskan dari serangan 
pedang begitu kuat sehingga menciptakan tanda seperti itu. 

"Hahahahaha! Saya berhasil, Nano !! " 

Yeowun biasanya tidak tertawa terbahak-bahak, tetapi dia sangat senang berhasil 
menggunakan formasi dengan sempurna. Dia telah menguji setiap aliran energi yang 
diciptakan Nano dalam delapan hari terakhir dan akhirnya menemukan yang bekerja 
paling baik. Itu akhirnya memungkinkan dia untuk menggunakan formasi pertama dari 
formasi blade dari Blade God. Jika Pedang Iblis melihat ini dengan matanya sendiri, dia 
akan terkejut. 
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[Sekarang saya akan mulai menganalisis untuk jalur aliran energi yang diperlukan untuk 
formasi kedua.] 

Nano kemudian mulai menganalisis formasi kedua. Yeowun yang telah melewati formasi 
yang sama ratusan kali dalam sehari menjadi kelelahan dan duduk untuk memulihkan 
energi internalnya. 

"Oh ... aku lapar." 

Energinya dipulihkan tetapi tidak menyelesaikan rasa lapar. Sekarang hampir waktunya 
makan malam, jadi Yeowun memutuskan untuk menyelesaikan pelatihan hari ini di sini 
dan meninggalkan ruang pelatihan. Musim dingin membawa matahari turun lebih cepat 
sehingga sangat gelap di luar. Yeowun langsung pergi ke kafetaria. Di dalam kafetaria 
terang, tetapi tidak ada kerumunan lagi, karena tidak banyak kadet yang tersisa. Ada lebih 
dari lima puluh pekerja di kafetaria di masa lalu, tetapi jumlah pekerja juga turun menjadi 
dua puluh. 

'Hmmm.' 

Yeowun mencium aroma pedas di dalam kafetaria dan melihat panci besar berisi sup 
merah yang berisi daging, jamur, dan berbagai sayuran yang memenuhi seluruh kafetaria 
dengan baunya. Itu adalah sup yang sangat pedas yang membuat orang yang makan 
keringat dari panas bahkan di musim dingin yang begitu dingin. 

"Aku ingin makanan pedas!" 

Yeowun kemudian naik untuk mengambil mangkuk dan seorang pekerja muda mengisi 
mangkuk dari panci besar dan memberikannya kepada Yeowun. Pekerja itu, 
bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan luar biasa, mungkin karena panas dari 
mangkuk. Yeowun menjadi ingin tahu dan menatap pekerja itu. Dia tampak tegang dan 
berkeringat parah. 

"...Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Oh, Uh -- ya. Aku baik-baik saja. Terlalu panas untuk berada di depan panci ini sepanjang 
hari. " 

Pekerja itu kemudian memberikan mangkuk itu kepada Yeowun. Panas dari panci itu pasti 
panas, tapi rasanya aneh dan Yeowun menganggapnya aneh. Dan ada seseorang yang 
memperhatikan Yeowun dengan hati-hati di sudut kafetaria. Dia juga mengambil sup, 
tetapi matanya tidak menarik diri dari Chun Yeowun. Dia melihat Chun Yeowun duduk 
dengan tatapan bingung saat dia melihat sup. 

"Apakah dia tahu ...?" 
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Dia kemudian melihat Chun Yeowun mencicipi sup dengan sumpitnya. Setelah mencicipi 
sup sedikit dengan lidahnya, Yeowun mengerutkan kening. Tetapi segera setelah itu, dia 
mulai mengangkat mangkuk dan mulai minum sup. Pria yang memperhatikannya 
menyeringai. 

"Kita mulai!" 
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Chapter 141 
Bab 141: Skema (3) Sebanyak dua belas kadet berkumpul di depan tembok menuju api 
obor. Mereka adalah taruna dari kelompok Chun Yeowun. Itu adalah malam musim dingin 
yang dingin, jadi beberapa tinggal dekat dengan api untuk tetap hangat, dan beberapa 
mengalirkan energi internal mereka untuk menjaga suhu tubuh mereka, bahkan jika itu 
sedikit merepotkan. 

"Apakah Tuan juga melewatkan makan malam hari ini?" 

Ohjong bergumam sambil menghangatkan tangannya di atas api. Yeowun belum bersama 
selama enam hari terakhir, selain sarapan singkat. Yeowun mengatakan kepada mereka 
bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dia latih, jadi dia mungkin melewatkan makan 
malam. 

"Tapi dia makan sekali dalam dua hari." 

Hu Bong berbicara dan Ko Wanghur mengangguk. 

"Kami tidak melihatnya saat makan malam kemarin, jadi mungkin dia sudah ada di 
kafetaria." 

Berbeda dengan seluruh kelompok, yang menunggu sampai semua orang berkumpul dan 
pergi ke kafetaria hampir di akhir waktu makan malam, mereka biasanya melihat Yeowun 
ketika dia selesai makan dan sedang dalam perjalanan keluar. 

"Ugh, kita bisa makan malam dengannya jika mereka keluar sedikit lebih cepat." 

Hou Sangwha, Bakgi, dan Jin Guuk masih hilang dari kelompok. Mereka sudah menunggu 
selama dua puluh menit, jadi Mun Ku tidak terlihat terlalu nyaman saat dia mengusap 
wajahnya dengan tangannya. Ko Wanghur menyeringai. 

"Awalnya dia tidak seperti itu, tapi sekarang dia suka tuan seperti halnya Hu Bong." 

Hu Bong adalah pelayan pertama sehingga itu bisa dimengerti, tapi cukup aneh melihat 
Mun Ku, anggota dari klan peringkat tertinggi, bersikap seperti ini. Hampir tampak seperti 
jika Mun Ku menyukai Yeowun sebagai lawan jenis. 

"Dia kuat tapi dia terlihat terlalu lemah." 

Terkadang terasa aneh melihat lengan tipis dan tubuh kecil Mun Ku yang hampir terlihat 
feminin. 

'Hmph. Apa yang kupikirkan. ' 
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Ko Wanghur menduga dia terlalu banyak berpikir dan menggelengkan kepalanya. Hou 
Sangwha segera keluar, diikuti oleh Jin Guuk dan Bakgi berjalan keluar sebagai yang 
terakhir. 

"Kamu terlambat lagi." 

Mun Ku bergumam dan Bakgi memalingkan muka dengan canggung. Bakgi selalu menjadi 
orang terakhir yang keluar jadi Mun Ku sering mengomel padanya. Hu Bong menyerah 
karena Bakgi terlambat. 

"Yah, dia lebih cepat dari kemarin. Ayo makan sekarang. " 

Ketika mereka mulai berjalan ke jalan selatan, Ko Wanghur yang sedang berjalan di depan 
tiba-tiba berhenti. Tidak hanya itu, Enam Pedang lainnya juga berhenti seolah-olah mereka 
merasakan sesuatu. 

"A-apa yang terjadi ... ya ?!" 

Sebelum Jin Guuk dapat menyelesaikan pertanyaannya, lebih dari dua puluh kadet keluar 
dari ruang pelatihan dan menghalangi jalan mereka. Setelah melihat wajah-wajah yang 
menyala di bawah obor, Ko Wanghur mengerutkan kening. Pria muda yang berdiri di 
depan adalah Guk Shin. 

'Guk Shin? Kemudian...' 

Mereka adalah anggota Chun Muyun. Mereka tidak pernah bentrok secara langsung sampai 
sekarang, tetapi jika mereka menghalangi jalan dengan tangan, maka itu berarti mereka 
tidak ada gunanya. 

'Penyergapan ...' 

Dalam perjalanan kembali ke asramanya setelah menyelesaikan makan malam, Chun 
Yeowun diblokir oleh empat pria. 

'Hmmm.' 

Yeowun tahu betul siapa orang-orang ini. Itu adalah Kingpo dari Sword Clan, Hang Yujik 
dari Lust Clan, Bu Yankang dari Blade Clan, dan Baek Churku dari Poison Clan. 

"Kupikir mereka pergi bersama." 

Kingpo meremukkan tulang dadanya dari tangan Yeowun sehingga Yeowun mengira telah 
meninggalkan akademi bersama Chun Kungwun yang kehilangan lengan. Jika ada anggota 
dari Klan Loyal dan Bijaksana, maka itu berarti semua anggota dari enam klan ada di sini. 
Dan dari suasana permusuhan mereka, mudah ditebak mengapa mereka berdiri di depan. 
Yeowun memandang mereka dan berbicara dengan santai. 
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"Apa yang kamu inginkan?" 

Baek Churku melotot dan berteriak. 

"Chun Yeowun. Kamu pikir kami tidak akan datang padamu karena membunuh tetua kita 
dan menghancurkan energi internal Jongsum !? " 

Baek Churku adalah yang memiliki dendam paling besar terhadap Yeowun. Setelah energi 
internal Chun Jongsum hancur, Churku telah berlatih keras untuk mencari kesempatan 
untuk membalas. Dan kemudian Yeowun telah membunuh kakek Churku, Baek Oh, yang 
membuatnya marah. 

"Kamu mencari yang bukan milikmu, petani. Kursi Tuhan bukan milik Anda. " 

Bu Yankang dari klan Blade menarik pedangnya dan mulai berjalan mendekatinya. Hanya 
Kingpo yang terluka baru-baru ini yang ragu-ragu. Hang Yujik juga mengeluarkan pedang 
yang terlihat seperti instrumen. Yeowun masih tidak terlihat tegang. 

"Kamu pikir kalian berempat bisa mengalahkanku?" 

"Hah. Hanya satu dari kami yang cukup untuk mengalahkan orang-orang seperti Anda. " 

"Hmmm?" 

Tampaknya mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Yeowun secara nyata. 
Yeowun yakin bahwa tidak ada dari mereka yang berada di tingkat tertinggi, tetapi apa 
yang memberi mereka kepercayaan diri seperti itu? 

'Bocah petani bodoh! Saya menunggu waktu ini untuk waktu yang lama! ' 

Baek Churku melotot. Sekitar tiga puluh menit yang lalu, Churku melihat Yeowun makan 
sup pedas sepenuhnya dan sangat bersemangat. Sup itu mengandung racun yang ia 
hasilkan dengan segala pengetahuan dan kekuatannya. 

"Kau bahkan tidak akan menebak seberapa keras aku mengerjakan racun itu." 

Baek Churku telah bekerja lama untuk menyiapkan jebakan untuk Yeowun. Dia tahu bahwa 
Chun Yeowun bukan seseorang yang bisa dikacaukan dalam hal seni bela diri, jadi dia telah 
menemukan cara untuk meracuninya. 

"Kamu bisa meracuninya?" 

'Tapi bagaimana caranya?' 

Bu Yankang atau Hang Yujik tidak yakin bahwa ada cara untuk meracuni Chun Yeowun 
yang bahkan menanggung racun Baek Oh yang menakutkan, tetapi setelah mendengar 
skema itu, mereka memutuskan untuk bergabung. 
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'Mungkin kamu berhasil mengeluarkan racun setelah menjadi level tertinggi, tapi kamu 
tidak akan bisa mendorong keluar yang sudah masuk ke tubuhmu!' 

Churku telah bekerja sangat keras untuk menyuap staf memasak agar meracuni Chun 
Yeowun. Dengan janji keberuntungan dan dukungan dari Klan Racun, pekerja itu telah 
menciptakan sup pedas yang memiliki aroma kuat untuk menyembunyikan racun di 
dalamnya. 

"Racun ada di sendok." 

Bahkan jika Chun Yeowun memiliki banyak kecurigaan, tidak mungkin dia akan curiga 
bahwa seorang pekerja mungkin meracuni itu. Churku pikir itu hampir gagal ketika 
Yeowun mencicipinya dengan sumpit, tapi Yeowun memakannya semua setelahnya. Efek 
racunnya adalah bahwa setelah sekitar sepuluh menit, itu mencerai-beraikan energi 
internal sehingga tidak dapat ditarik dan racun kedua akan muncul setelahnya untuk 
mencairkan pembuluh darah dan organ Yeowun sehingga dia akan mati. 

'Saya melakukannya!' 
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Chapter 142 
Bab 142: Skema (4) Churku memberi tahu para taruna lain bahwa rencananya berhasil. Dia 
tahu bahwa Yeowun akan kehilangan energi internalnya dan perlahan-lahan mati, sehingga 
mereka menyergap tanpa ragu-ragu. 

"Aku harus memastikan." 

Jika Chun Yeowun kehilangan energi internalnya, maka itu mungkin untuk 
mengalahkannya sendirian, tapi itu adalah pertama kalinya Churku menggunakan racun 
melawan prajurit tingkat superior. Ada kemungkinan racun itu mungkin terlambat karena 
energi internal yang tinggi, jadi mereka berkumpul. Mereka adalah empat prajurit tingkat 
grandmaster. Tidak mungkin Chun Yeowun selamat dari ini. Churku kemudian mulai 
berbicara apa yang tidak diketahui Yeowun. 

"Hah. Mari kita lihat apakah Anda dapat menjaga seringai itu di wajah Anda bahkan ketika 
Anda berakhir di ruang medis bersama dengan teman-teman Anda. Oh, tentu saja jika 
kamu bisa bertahan di sini, itu. " 

"Apa? Apa yang kau bicarakan?" 

Mata Yeowun menyipit mendengar kata itu. Dia mengira dia hanya satu target, jadi dia 
tidak berpikir anggotanya juga ditargetkan. Tetapi dengan orang-orang ini di sini, siapa 
yang akan menyerang anggotanya? 

'Apakah mereka memihak anggota Klan Bijaksana?' 

Yeowun kemudian berpikir bahwa jika ada anggota dari empat klan di sini, maka 
kemungkinan mereka juga memihak klan yang tersisa. 

'... Jika Chun Muyun naik, maka itu berbahaya.' 

Chun Yeowun menjadi muram. Churku, yang menduga bahwa Yeowun takut, tersenyum. 
Yeowun meraih ke belakang dan mengeluarkan Bilah Naga Putih. Tidak ada waktu untuk 
dia buang. 

"Aku tidak punya waktu, jadi ayo selesaikan ini secepatnya." 

"Selesai?! Ha! Kau potong tangan kakakku, jadi aku akan memotong kedua tanganmu !! " 

Hang Yujik dari Klan Nafsu berteriak dengan marah dan menuduh Yeowun. Saat dia 
mengayunkan pedangnya, tali dari antara pedangnya dipetik, membuat gelombang energi 
yang unik. Itu adalah cara untuk membuat cincin telinga musuh, dan membuka ruang 
untuk serangan. Pedang itu mengayun ke lengan Yeowun untuk menebangnya. 
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"Apa!" 

Mata Hang Yujik menjadi melebar. Chun Yeowun, yang seharusnya kehilangan energi 
internalnya, dengan mudah mengayunkan pedangnya dan menghancurkan pedang Hang 
Yujik. 

"K-kamu ...!" 

"Aku bilang aku tidak punya waktu." 

Chun Yeowun kemudian menghilang dan menembak melewati Hang Yujik, memotong 
lengannya. Yujik menyatakan bahwa dia akan memotong lengan Yeowun tetapi justru 
dialah yang memotong lengannya. Yujik menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dan 
berguling. 

"B-bagaimana mungkin ini ?!" 

Mata Churku mulai bergetar ketakutan. Bukan Hang Yujik yang kehilangan lengannya yang 
mengejutkan semua orang. White Dragon Blade milik Yeowun-lah yang menggunakan qi 
kekuatan biru jernih di atasnya yang membuat mereka kaget. 

"Kupikir dia diracuni ?!" 

'Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan qi ?!' 

Bahkan jika Yeowun telah bertahan dengan kekuatan tingkat tertinggi, itu masih harus 
menyebarkan energi internalnya yang seharusnya membuatnya tidak mungkin 
menggunakan kekuatan qi. Kingpo dan Bu Yankang memelototi Churku. 

"A-aku melihatnya memakan sup!" 

"Hah? Anda berbicara tentang ini? " 

Yeowun memandang wajah terkejut Churku dan mengulurkan tangannya di udara, tepat di 
atas Hang Yujik di tanah dan menunjuk untuk memutar. Dan di tangannya, cairan hitam 
mulai meresap dan jatuh ke Hang Yujik. 

"Aaaaaaaaaaaaaaargh !!!" 

Paha Hang Yujik yang bersentuhan dengan cairan itu mulai terbakar, dengan asap 
mengepul darinya. Itu murni racun itu sendiri. 

"R-racun ?!" 

Yeowun menatap mereka dengan mata dingin dan menyatakan. 

"Kamu pikir trik ini akan berhasil padaku?" 
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Ketika Yeowun mencicipi sup dengan sumpit, ia memerintahkan Nano untuk 
menganalisanya dengan cepat. 

[Racun yang terdeteksi yang dapat mengganggu energi tubuh dan menyebarkannya.] 

Kecurigaan dimulai dengan sikap aneh staf memasak. Yeowun baru saja memeriksanya 
untuk jaga-jaga dan kecurigaannya menjadi kenyataan. Ini berarti bahwa sup itu diracuni 
dengan sengaja. Dia berpikir jika dia tidak memakannya, tetapi berubah pikiran. 

'Jika saya tidak makan ini, siapa pun yang melakukan ini akan tahu bahwa saya 
mengetahuinya. Nano, bisakah kamu mengumpulkan racun dan menjaganya agar tidak 
menyebar ke tubuhku? ' 

[Ya tuan.] 

Setelah mengumpulkan racun dengan kemampuan Nano, Yeowun memakan semua sup. 
Dan racun itu sekarang diekstraksi dengan cara ini. 

"Aaaaaargh!" 

Hang Yujik menjerit kesakitan dan tiga kadet lainnya terkejut melampaui imajinasi. 

'Itu tidak mungkin! Dia menyimpan racun di dalam dirinya dan mengirimkannya ?! ' 

Mendorong keluar racun dari tubuh itu mungkin bagi prajurit yang paling berpengalaman 
yang belajar dalam seni racun. Tetapi melakukan itu sementara diracuni dalam racun 
sedemikian rupa sehingga dapat menyebarkan energi internal bahkan tidak mungkin bagi 
Churku yang merupakan anggota Klan Racun. 

"B-bagaimana bisa kamu ...!" 

"Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan." 

Yeowun kemudian menghilang dan muncul di belakang Bu Yankang. Itu sangat cepat 
sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat Yeowun bergerak. Setelah mempelajari 
Langkah Dewa Angin, keterampilan berjalan yang unik dari Great Guardian Marakim, 
Yeowun menjadi jauh lebih cepat. 

"Yankang! Awas!" 

"Sialan!" 

Kingpo berteriak dan Bu Yankang dengan cepat berbalik untuk melepaskan formasi blade 
defensif dari Blade of Illusion. Tapi dia tidak diberi waktu, karena Yeowun sudah ada di 
punggungnya. Tangan Yeowun melepaskan gerakan memotong yang kuat dan memukul 
punggung Yankang. 
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"Ugh!" 

Yankang meludah darah saat dia dipukul dengan total delapan pukulan di punggungnya 
dan dibuang. Perbedaan kekuatan dalam energi internal terlalu besar sehingga dia tidak 
bisa mempertahankan dirinya dengan penghalang energi juga. 

Bu Yankang yang jatuh di tanah tersentak dan pingsan. 

"Hanya satu formasi ?!" 

Kingpo terkejut dan mulai mengambil langkah mundur. Dia tahu Yeowun kuat ketika dia 
bertarung dengannya beberapa waktu lalu, tapi ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. 

'Sialan! Aku seharusnya tidak mendengarkan Churku! ' 

Ini sama seperti sebelumnya. Chun Yeowun tanpa diracuni adalah monster sendiri. 

"Aku nyaris keluar dari ruang medis ...!" 

Kemungkinan besar ia akan dikirim ke ruang medis lagi. Bahkan jika dia ingin lari, Yeowun 
terlalu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa berharap untuk melarikan diri. Tapi Yeowun, 
tanpa mengejarnya atau Churku, malah menghampiri Bu Yankang. Tapi permusuhan itu 
aneh. Yeowun memelototi Bu Yankang dan mengangkat kakinya ke kepala Yankang. 

"Tu-tunggu! Chun Yeowun! Kamu pikir apa yang kamu lakukan ?! " 

"Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan tangan selamanya?" 

"TIDAK!" 

Yeowun menginjak dan kepala Yankang hancur, dengan darah meledak keluar dari itu. 

"T-tapi bagaimana ...!" 

"B-dia membunuh Yankang!" 

Wajah Kingpo dan Churku memucat. Mereka tidak membayangkan Yeowun akan 
menghancurkan kepala seseorang. Tingkat seni bela diri tidak masalah di sini. Kingpo 
kehilangan energi untuk berdiri dari teror dan merosot. 

"Sekarang giliranmu." 

Yeowun kemudian berbalik melawan mereka. Suasana mengerikan datang. 

'Apakah-apakah dia benar-benar akan membunuh kita?' 
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Ini berbeda dari apa yang Yeowun lakukan sampai sekarang. Dia selalu menarik diri dari 
membunuh pangeran lain, tapi sepertinya dia tidak akan membatasi dirinya lagi. Dan 
dengan Yeowun melepaskan energi internalnya, Kingpo merasakan kekuatan yang 
menakutkan yang membuatnya menyerah. 

'T-tidak ... aku tidak bisa lari darinya!' 

Sepertinya tidak ada cara untuk lari. Tapi tidak seperti Kingpo yang menggigil ketakutan, 
Churku yang bertekad membalikkan keadaan berteriak cepat. 

"K-kamu gila! Apakah kamu tidak takut amarah dari enam klan ?! " 

"Enam klan? 

Ketika Yeowun mengulurkan tangan, sesuatu di tanah muncul, dan dari energi Yeowun 
mengendalikannya, itu melayang di udara dan menembus Kingpo. 

"UGH!" 

Kingpo, yang tercengang dan gemetaran memiliki sesuatu yang mencolok di dadanya. Itu 
adalah pedang patah Yujik. 

"KAMU!" 

Kingpo jatuh dengan sakit ke tanah dan Churku berteriak dengan marah. Yeowun 
menjawab dengan dingin. 

"Jika aku takut pada mereka, aku bahkan tidak akan memulai ini." 

Matanya tidak takut atau ragu. Churku menggigit bibirnya dan mengutuk Yeowun. 

"Kamu telah membuat kesalahan besar. Enam klan tidak akan membiarkanmu hidup! " 

"... Hah. Kita lihat saja nanti." 

Dan dengan itu, tubuh Yeowun menyerang Churku. 
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Chapter 143 
Bab 143: Skema (5) Setelah sekitar tiga puluh menit, Yeowun yang merawat empat kadet 
dari enam klan, dengan cepat berlari untuk menemukan anggotanya. Jika apa yang Baek 
Churku katakan itu benar, maka itu berarti anggotanya dalam bahaya. Dan jika Chun 
Muyun menyerang mereka sementara Yeowun tidak bersama mereka, maka mereka tidak 
akan mudah. Yeowun harus bergerak cepat. Dan ketika dia bergerak, dia merasakan energi. 

'Sana!' 

Yeowun merasakan banyak sumber energi datang ke arahnya dengan cepat. Dan segera, 
Yeowun menemukan orang-orang yang berlari ke arahnya. 

"Menguasai!" 

"Pangeran Chun!" 

Itu adalah anggota Yeowun. Dengan tubuh mereka mengepul dengan panas dari energi 
internal, itu pasti bahwa mereka telah mencari Yeowun juga. Seperti yang diharapkan, 
anggota Yeowun telah mencari di sekitar dari ruang pelatihan, dan sekarang menuju ke 
kamar asrama. 

"Ah ... kamu baik-baik saja. Untunglah." 

Mun Ku menghela nafas lega ketika dia memeriksa bahwa Yeowun aman. Anggota lain 
sepertinya mereka juga lega. 

"Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" 

Ko Wanghur bertanya dan Yeowun menjadi bingung. 

"Itulah yang perlu saya tanyakan. Bukankah kalian diserang oleh kelompok Chun Muyeon / 
" 

Apa yang dikatakan Churku bukan hanya gertakan. Jika Yeowun benar-benar diracuni, 
maka itu adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Chun Yeowun dan anggota-
anggotanya. Ko Wanghur terkejut. 

"Bagaimana kamu tahu itu?" 

Tetapi semua anggota Yeowun tidak terluka. 

"Tapi itu bukan penyergapan. Anggota dari Chun Muyun datang dan menawari kami untuk 
bergabung dengan mereka. " 

"Hah?" 
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Guk Shin dan anggota dari kelompok Chun Muyeon tidak menyerang mereka. Mereka 
menawarkan mereka kesepakatan, mengatakan bahwa Chun Yeowun tidak akan pernah 
menjadi ahli waris karena dia bukan dari enam klan, jadi lebih baik mengikuti Chun 
Muyeon. 

'Ko Wanghur. Saya mendengar Anda adalah pria yang setia. Tetapi Anda harus rasional. 
Bahkan jika Chun Yeowun kuat, dia masih di bawah perlindungan Akademi Iblis. Jika dia 
pergi, maka dia harus menghadapi semua enam klan dan klan berpangkat tinggi lainnya. 
Apakah Anda pikir itu mungkin? ' 

'Tapi Pangeran Chun Muyeon adalah orang bijak, dan akan bersedia mengambil kalian 
semua. Tolong jangan bodoh dan pilih Chun Yeowun. ' 

Guk Shin dan Mu Jinyun mengklaim bahwa Chun Yeowun tidak bisa melakukan apa pun 
melawan kekuatan enam klan. Tapi tidak ada seorang pun di bawah Chun Yeowun yang 
takut pada enam klan. Hu Bong yang marah dengan para kadet yang berbicara tentang 
Yeowun ini berteriak. 

'Bah! Berhentilah memberi kami omong kosong itu. ' 

'Apa?!' 

'Kamu pikir aku masih akan pergi dengan Klan Bijaksana? Dan Anda hanya memanggil 
nama Pangeran kami, ketika Anda harus memanggilnya sebagai 'Penatua Chun,' ingat? 
Tuan Guk? " 

Hu Bong meludah dan kedua taruna hilang karena kata-kata. Hu Bong sebenarnya benar 
tentang hal itu. 

'... Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, lemah dari klan kelas menengah?' 

"Kalau begitu, kamu ingin melawan yang lemah?" 

'Apa katamu?!' 

'Guk Shin, kita di sini bukan untuk bertarung.' 

Guk Shin menjadi marah, tetapi Mu Jinyun menghentikannya. Ko Wanghur juga berbicara 
kepada mereka dengan cemberut. 

'Jangan berpikir tuan kita sendirian. Kami siap mati untuknya kapan saja. ' 

'... Jadi,' Tetua 'Chun Yeowun memiliki beberapa pria. Ini membuat saya lebih tergoda 
untuk merekrut Anda, Wanghur. Kami akan menunggu. " 

Mu Jinyun, yang jelas mengatakan dia tidak berniat melawan Yeowun hanya mengatakan 
kepada Wanghur untuk memikirkannya dan pergi. 
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"Dia baru saja pergi?" 

"Iya. Mereka ingin membuat kami bergabung dengan mereka, tetapi hanya itu yang mereka 
lakukan. " 

Yeowun disergap, tetapi anggotanya tidak terluka. Mata Yeowun menyipit. Sulit dipahami 
dari pemikiran sederhana, tapi ... 

'Anggota dari empat klan menyergapku untuk membunuhku, tetapi yang dari Klan Wise 
hanya menawarkan untuk merekrut ...' 

Setelah memikirkannya beberapa kali, Yeowun akhirnya sampai pada kesimpulan. 

'... Itu skema.' 

Mu Jinyun, setelah ditinggal sendirian, sekarang berbicara dengan seseorang di ruang 
pelatihan. Itu adalah Chun Muyeon, Pangeran klan Wise. Pakaian Muyeon basah kuyup 
karena latihannya yang panjang. Jinyun berbicara kepadanya sambil tersenyum. 

"Aku melakukan apa yang kamu katakan, Brother. Jadi, apa pun yang terjadi pada Chun 
Yeowun, kita tidak akan rugi apa-apa! Ha ha ha!" 

"Kita harus hati-hati. Dia menanggung racun Manusia Racun. " 

Anehnya, Muyeon yang dikatakan telah mempercayakan setiap pekerjaan kepada Mu 
Jinyun, tahu apa yang sedang terjadi. Inilah sebabnya mengapa anggota Muyun bingung. 
Chun Muyun bukan tipe yang bisa memberikan semua otoritasnya, bahkan jika orang itu 
adalah saudaranya. Terutama pada masalah persaingan. 

"Yah, jika dia mati kamu akan menjadi pemenang kompetisi. Dan jika dia tidak mati, maka 
dia akan memiliki kemarahan empat klan. Bukan begitu? " 

Jika Yeowun ingin selamat, kemungkinan dia tidak akan membiarkan penyerang pergi 
dengan mudah. Itu menyerang empat anggota dari masing-masing klan sekaligus, sehingga 
kemungkinan akan membawa dampak lebih. 

"Hahahaha! Ini skema terbaik! " 

Apapun yang terjadi, itu merupakan nilai tambah. Dan bahkan jika Yeowun ingin selamat, 
mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mereka dapat mengatakan bahwa Klan Racun 
menawarkan mereka, tetapi mereka menolak untuk bergabung dengan trik kotor. Chun 
Muyun menganalisis kekuatannya dengan dingin. Dia tahu bahwa kekuatan gabungan dari 
kelompoknya masih belum sebanding dengan Yeowun dan anggota-anggotanya. Jika itu 
masalahnya, maka diperlukan untuk meminjam kekuatan dari orang lain. 

"Ini benar-benar strategi! Saya belajar hal-hal baru dari Anda setiap waktu, Saudaraku! " 
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Semua ini adalah kompetisi. Untuk Klan Bijaksana, Churku dan tiga kadet lainnya 
melakukan pekerjaan mereka untuk menahan Yeowun. Dan dengan mendengar semuanya, 
Muyun melambaikan tangannya dan berbicara. 

"Kamu harus pergi sekarang. Saya akan kembali ke pelatihan saya. " 

"Ya saudara. Kemudian..." 

Saat itulah seseorang menggedor pintu tebal ruang pelatihan. Bukan hanya sekali. 

"Hah?" 

Pintu harus memiliki tanda yang dipasang di luar yang mengatakan itu sedang digunakan, 
jadi seharusnya tidak ada yang menggedor. Muyun mengangguk dan Jinyun pergi ke pintu 
dan membukanya. Ketika dibuka, dengan banyak obor, Instruktur Senior Hou Jinchang 
mengungkapkan dirinya. 

"Pengajar?" 

Tapi dia tidak sendirian. Ada banyak instruktur lain yang berdiri di luar dengan pedang 
mereka, siap. Tampaknya mereka siap bertarung jika diperlukan. 

"Uh ... uh-apa yang terjadi?" 

Jinyun tahu ada yang tidak beres dan bertanya, dan kembali ke Muyun. 

"Hmph. Bagus kalau kalian berdua bersama. " 

"Hah? Instruktur, saya tidak mengikuti apa yang Anda katakan ... " 

"Kami diperintahkan untuk menangkap kalian berdua dan membawamu ke kantor Kepala. 
Saya ingin melakukan ini dengan cara mudah, jadi tolong jangan menolak. " 

Hou Jinchang berbicara saat dia juga mengeluarkan pedangnya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 144 
Bab 144: Skema (6) Di belakang Hou Jinchang, ada lebih dari empat puluh instruktur yang 
bersenjata dan siap. Mereka semua tampak tegang. Chun Muyeon dan Mu Jinyun didirikan 
prajurit tingkat grandmaster. Satu-satunya yang bisa melawan mereka satu lawan satu 
adalah Hou Jinchang. Alasan mengapa mereka semua dibawa ke sini adalah kemungkinan 
Muyeon atau Jinyun menolak untuk ditangkap. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Bahkan Chun Muyeon tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah pertama 
kalinya dia mengalami hal seperti itu dalam tiga tahun dan enam bulan di akademi. 

"Jika mereka bersenjata, maka mereka mengharapkan kita untuk melawan." 

Dari tampilan instruktur luar, sepertinya situasinya akan bertambah buruk jika dia 
menolak. 

"Ya pak." 

Muyeon kemudian menarik kembali pedang yang dipegangnya, untuk latihannya. Dengan 
Muyeon mengambil pesanan, Mu Jinyun juga harus mengikuti saudaranya. 

"Pilihan bagus." 

Dua dari mereka kemudian dibawa keluar dari ruang pelatihan dengan lebih dari empat 
puluh instruktur mengelilingi mereka. Di luar gedung, beberapa anggota dari kelompok 
Chun Muyeon memandang dua orang dibawa pergi dengan pandangan tercengang. Di 
dalam mereka ada juga Guk Shin. Dari wajah serius mereka, pasti mereka tahu sesuatu. 

[Apa yang sedang terjadi?!] 

Jinyun dengan cepat mengirim pesan telepati. Guk Shin kemudian menjawab dengan 
sesuatu yang bahkan Jinyun tidak bayangkan. 

[A-Aku tidak yakin persis. Tetapi instruktur mengatakan bahwa mereka telah menemukan 
mayat di dalam akademi.] 

[Apa?!] 

Jinyun menjadi muram. Apa yang sedang terjadi? Membunuh seseorang di dalam akademi 
itu melanggar aturan, jadi itu seharusnya tidak terjadi. Dan bahkan jika mayat ditemukan, 
mengapa mereka dibawa pergi? Jinyun ingin bertanya lebih banyak tetapi dia tidak bisa 
melakukannya lagi karena mereka dibawa pergi. Ketika mereka sampai di depan gedung, 
ada dua instruktur berdiri di pintu masuk. 
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"Instruktur Hou." 

"Aku punya tersangka. Kepala?" 

"Dia ada di lokasi kejahatan. Dia disuruh membawa tersangka ke sana. " 

'Tersangka?' 

Wajah Jinyun berubah muram. Dia tidak yakin mengapa dia dibawa, tetapi sekarang yakin 
bahwa Muyeon dan Jinyun dianggap sebagai pembunuh. 

"Bawa kami ke sana." 

"Ya pak." 

Dengan dua instruktur memimpin, mereka semua kemudian beralih ke area asrama di 
akademi. Tempat yang mereka tuju adalah lorong gelap di belakang asrama. Sudah ada 
sekitar dua puluh instruktur di sana, dan daerah itu diterangi dengan terang dari obor yang 
diangkat oleh para instruktur ini. Hampir semua instruktur ada di sini. 

"Apakah ini bau darah?" 

Udaranya dingin, tapi bau darah tebal memenuhi daerah itu. Di tengah-tengah di mana dua 
puluh instruktur berdiri, Lee Hameng sedang mencari sesuatu. Ada total empat mayat yang 
tersebar di sekitar. 

'Apa!' 

Mata Jinyun bergetar. Ini adalah taruna yang mengatakan bahwa mereka akan menyergap 
Chun Yeowun. Tidak yakin mengapa mereka ditemukan sebagai mayat. 

'Apa yang terjadi? Mengapa mereka mati ?! ' 

"Kepala." 

Hou Jinchang berbicara dan Lee Hameng bangkit. Wajahnya berubah dengan amarah. Lee 
Hameng berjalan ke grup dan berdiri di depan dua kadet. 

"Tuan Chun Muyeon. Pemimpin Mu Jinyun. " 

"Ya, Ketua." 

Chun Muyeon dan Jinyun keduanya membungkuk dengan sopan. Lee Hameng berbicara 
kepada mereka dengan marah. 

"Aku akan memotong untuk mengejar. Apakah Anda berdua? Atau hanya tindakan satu 
orang? " 
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Itu sangat langsung. Jinyun terkejut mendengar pertanyaan Hameng tentang siapa di balik 
ini. Jika mereka ditemukan sebagai tubuh, maka hanya orang yang bisa berada di belakang 
semua ini adalah Chun Yeowun. Tapi merekalah yang disebut tersangka. 

"C-chief, aku tidak yakin apa yang kamu bicarakan." 

Mata Hameng terangkat. 

"... Jadi, kamu akan berbohong." 

"Tidak..." 

"Kepala." 

Chun Muyeon menyela Jinyun dan berbicara. 

"Aku dan Jinyun berada di ruang pelatihan, dan baru saja dibawa ke sini. Kami tidak tahu 
apa yang sedang terjadi, jadi kami benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. " 

Tidak seperti Jinyun, Muyeon masih tetap tenang. Lee Hameng kemudian memberi isyarat 
kepada mereka untuk mengikutinya. Ketika mereka berjalan melalui instruktur yang 
berputar-putar di sekitar lokasi, mereka melihat tubuh pertama dengan salah satu kakinya 
meleleh, dan sebuah lengan terputus. 

"Hang Yujik?" 

Itu adalah tubuh Hang Yujik, dari Klan Nafsu. Tanda kematian berasal dari kehilangan 
darah, tetapi wajahnya menjadi hitam sehingga yakin bahwa ia juga diracun. 

'Racun? Mengapa?' 

Jinyun menjadi bingung. Jika rencana itu berhasil, maka seharusnya Chun Yeowun yang 
seharusnya diracun. Tapi Hang Yujik yang malah diracun. 

"Apakah kamu melihatnya?" 

Hameng kemudian membawa mereka ke badan lain. 

'Kingpo!' 

Kingpo, mati dengan berlutut di tanah, masih memiliki wajah yang ketakutan. Ada pedang 
yang menembus ke dadanya, yang merupakan pecahan dari pedang dari Klan Nafsu. Hanya 
dengan melihat ini, sepertinya Kingpo dan Hang Yujik terbunuh saat saling bertarung. 

'...Ada yang salah.' 
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Jinyun kemudian menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Jika melihat dari tubuh ini, 
tidak ada tanda-tanda Chun Yeowun membunuh mereka. 

"Lanjut." 

Hameng kemudian menunjuk tubuh yang ditempatkan sekitar lima belas langkah jauhnya. 

"UGH!" 

Jinyun hampir muntah saat melihat tubuh. Tubuh ketiga setengah kepalanya hancur, 
dengan darah dan otak tumpah keluar darinya. Tapi pakaian atas tubuh ditarik keluar, dan 
di belakangnya ada delapan tanda tangan di atasnya. 

'.... !!!' 

Jinyun merasakan keringat mengalir di dahinya. Chun Muyeon juga tampaknya terkejut 
dengan tanda telapak tangan di punggung. Tidak mungkin mereka tidak akan menyadari 
apa itu. 

'Formasi Kedelapan Tangan Energi!' 

Ini adalah salah satu seni bela diri Wise Clan, formasi keempat Wise Energy Hand. Mereka 
sekarang menyadari apa situasinya. 

'Tapi bagaimana mungkin ...! Jadi, inilah mengapa kami dianggap sebagai tersangka! ' 
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Chapter 145 
Bab 145: Skema (7) Tanda yang jelas dari Tangan Energi Bijaksana membuat mereka 
menjadi tersangka. Tapi masalahnya adalah bukan mereka yang melakukan ini. Mereka 
harus menjelaskan. 

"Ch ..." 

[Berhenti.] 

[Saudara?] 

Jinyun berbicara bahwa itu bukan mereka, tetapi Muyeon menghentikannya dari 
melakukan itu. 

[Ini jebakan.] 

[Sebuah jebakan?] 

[... Ada buku keterampilan untuk Tangan Energi Bijaksana di lantai lima perpustakaan.] 

[Ah!] 

Muyeon cepat pulih dari keterkejutan. Dia adalah orang yang mengatur skema ini sejak 
awal, jadi sudah jelas siapa yang berada di belakang pembunuhan taruna ini. Tapi dia 
terkejut pada dua hal, karena dia tidak pernah melihat Chun Yeowun membunuh orang 
yang menyerangnya seperti ini. 

"Jadi, dia tidak perlu peduli lagi?" 

Dan hal kedua yang dia kaget adalah Yeowun menjadi sangat licik. Dia tidak berpikir 
Yeowun akan menganggap ini sebagai kesempatan untuk menyerang balik. Hanya dengan 
satu formasi dari Tangan Energi Bijaksana membuat Chun Muyeon menjadi tersangka. 

'... Dia benar-benar berbahaya.' 

Jika mereka menumpahkan kebenaran, maka mereka harus mengatakan bahwa mereka 
terkait dengan seluruh kejadian ini. Muyeon harus menjelaskan dengan tenang bahwa dia 
tidak terlibat dalam semua ini. 

[Aku akan membereskannya, jadi diamlah.] 

[...Baik.] 

Muyeon menatap tubuh itu. Untungnya, satu-satunya yang tersisa di tubuh adalah jejak 
telapak Tangan Energi Bijaksana. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Chun Yeowun, kamu membuat kesalahan.' 

Lantai lima perpustakaan terbuka untuk semua orang yang telah lulus tes kelima. Itu 
berarti siapa pun memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan itu. 

"Kamu melihat itu? Lalu pergi ke tubuh terakhir. " 

Lee Hameng kemudian membawa mereka ke tubuh di tempat terjauh. 

'Kakak selalu benar ... ayo tetap tenang.' 

Dan Jinyun, yang mengira dia harus tetap tenang langsung mengerutkan kening saat 
melihat tubuh terakhir. 

"A-apa ini ... ?!" 

Tercengang. Tubuh terakhir adalah Baek Churku. Dia juga berpakaian di bagian atas 
tubuhnya, yang memiliki penelusuran dua formasi. 

'....Ha.' 

Bahkan Chun Muyeon menjadi muram. Di dada kiri Churku, ada jejak tanda bengkak merah 
dari telapak tangan, dan dari dada kanan ke perut, ada tanda pedang. Alasan mengapa 
Muyeon dan Jinyun terkejut adalah sederhana. Kiri adalah formasi pertama dari Tangan 
Energi Bijaksana dan jejak pedang kanan ditinggalkan oleh formasi Pedang Iblis Bijaksana. 
Muyeon mengepalkan tinjunya dengan keras. 

'Kanan ... Pedang Kiri Tangan ...' 

Ini adalah langkah terakhir seni bela diri di Klan Wise, yang hanya dipelajari oleh sesepuh 
pertama Mu Jinwon dan Chun Muyeon dalam Klan Bijaksana. Hanya waktu Muyeon 
menunjukkan ini dari pertarungan untuk label kuning tiga tahun lalu, dan sekarang itu ada 
di badan. Lee Hameng lalu menatap Muyeon dengan dingin. 

"Ada yang ingin kamu katakan? Tuan Chun? 

Klan Bijaksana adalah klan teratas bahkan dalam enam klan. Mu Jinwon, penatua pertama, 
telah belajar menggunakan dua seni bela diri di kedua tangan, dan menduduki peringkat 
kedua dalam kultus dalam hal kekuatan. Dengan kedua seni bela diri yang perlu digunakan 
di kedua tangan, sulit untuk mempelajari ini. Bahkan di dalam Klan Bijaksana, hanya Chun 
Muyeon yang belajar ini selain Jinwon. Kepala Muyeon menunjukkan bahwa dia telah 
memperoleh ini di depan semua orang untuk label kuning tiga tahun lalu. 

'Pedang Kiri Kanan?' 

Lee Hameng langsung menyadari hal ini ketika dia melihat tubuh Churku. Prajurit seperti 
Lee Hameng mudah melihat seni bela diri apa yang digunakan untuk meninggalkan jejak. 
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"Jadi, Tuan Chun. Apa yang kamu katakan?" 

Hanya orang yang bisa menggunakan Tangan Kanan Pedang Kiri adalah Chun Muyeon di 
dalam akademi. 

"Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" 

Chun Muyeon tidak bisa fokus pada apa yang dikatakan Lee Hameng. Dia terlalu terkejut 
dan bingung pada perangkap yang keluar darinya sehingga dia bahkan tidak bisa menebak. 

'Dia menggunakan seni bela diri yang baru saja dilihatnya sekali? Ini tidak mungkin.' 

Dia tahu Chun Yeowun berada di belakang ini. Tapi bagaimana dia bisa mengingat satu 
formasi yang Muyeon tunjukkan untuk sesaat tiga tahun yang lalu? Itu tidak mungkin 
bahkan untuk Penatua Pertama Mu Jinwon. 

'... Tidak ada jalan keluar.' 

Semua ini dibuat oleh Yeowun, dan itu hanya akan membuat Muyeon terlihat lucu jika dia 
mengklaim Yeowun telah menghafal formasi dari tiga tahun yang lalu dan 
menggunakannya. Itu diatur dengan sempurna sehingga tidak ada jalan keluar. 

"C-chief!" 

Dan dengan setiap bukti yang menunjukkan Chun Muyeon sebagai tersangka, Jinyun 
kehilangan ketenangan dan kehancurannya. 

"Ini jebakan! Tuan Chun telah berada di dalam ruang pelatihan sepanjang hari! Bagaimana 
dia bisa membunuh mereka ?! " 

Tentu saja, sangat benar. Tetapi bahkan pada saat itu, tidak ada cara untuk menjelaskan 
penelusuran yang tertinggal di tubuh. Lee Hameng berbicara dengan Jinyun dengan dingin. 

"Perangkap? Jebakan apa? " 

"I-itu ..." 

Jika dia harus menjelaskan, maka dia harus menjelaskan semua yang terjadi di sini. Ini akan 
mengungkapkan bahwa mereka terkait dengan skema ini, yang berarti mereka akan 
menderita dalam satu atau lain cara. 

'Tidak mungkin. Jika Saudara diusir, maka Chun Yeowun akan menjadi pemenang secara 
otomatis! ' 

Jinyun menggertakkan giginya. Dia harus menghentikan saudaranya agar tidak diusir 
dengan cara apa pun. Jinyun kemudian memutuskan untuk memilih alternatif agar mereka 
tidak terlalu menderita. 
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"Kepala! Kami tidak bertanggung jawab atas kematian ini! " 

"Bukan apa-apa jika kamu tidak punya bukti. Instruktur, dengarkan! " 

"Ya pak!" 

Ketika Lee Hameng mencoba memerintahkan instruktur untuk menangkap mereka, Jinyun 
dengan cepat berteriak. 

"Chun Yeowun! A-itu dia! Ini ulahnya! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 146 
Bab 146: Skema (8) Muyeon menutup kedua matanya dan menghela nafas. Dia mengatakan 
pada Jinyun untuk diam, tapi Jinyun akhirnya putus. Tapi Muyeon juga tidak bisa 
menyalahkannya, seolah-olah dia akan diusir karena kejahatan membunuh kadet, maka dia 
akan kalah dalam persaingan. 

Lee Hameng kemudian menandatangani instruktur untuk berhenti datang. Jinyun 
kemudian berpikir dia mendapat kesempatan. 

"Aku harus menjelaskan supaya kita tidak terlihat terlibat." 

Lee Hameng menatapnya tanpa sepatah kata pun dan Jinyun mulai menjelaskan apa yang 
terjadi, dengan sedikit perubahan. Karena para kadet ini sudah mati, ia memutuskan untuk 
menyalahkan semua kesalahan pada mereka. 

"... Jadi, aku menolak karena sepertinya itu bukan kompetisi yang adil. Pikirkan tentang itu, 
Ketua. Apa gunanya jika kita membunuh mereka? Dan jika Master Chun kita diusir, maka 
kita kalah untuk bersaing dalam kompetisi. Kami tahu mereka sudah mati ketika kami 
datang ke sini. " 

Lee Hameng, yang mendengar cerita itu, tampak aneh. Dia sepertinya tidak mengajukan 
pertanyaan sama sekali. Jinyun kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya. 

"Silakan hubungi Chun Yeowun dan para kadetnya dan tanyakan pada mereka! Saya 
menjelaskan semuanya! Kami tidak bersalah! " 

Jinyun juga punya alibi bahwa dia tidak terlibat. Dia bersama anggota Chun Yeowun pada 
saat itu jadi jika mereka bersaksi, maka itu akan menjadi bukti. 

"Silahkan!" 

Bukan itu sebabnya Jinyun bertemu dengan anggota Yeowun, tapi dia pikir itu beruntung. 
Tetapi Lee Hameng yang mendengar ini tidak bereaksi terhadap harapannya. Dia 
menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tercengang. 

"Kamu pikir aku bodoh?" 

"Hah? Saya tidak ... " 

"Apakah kamu pikir omong kosong seperti itu sudah cukup?" 

"Apa?" 

"Menurutmu siapa yang menemukan mayat-mayat ini?" 
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"A-bukankah itu instruktur?" 

"Penatua Chun, Master lainnya, dan Pemimpin Pasukan menemukan situs kejahatan ini dan 
melaporkannya langsung kepada saya." 

"I-itu tidak masuk akal !!" Jinyun meludah dengan heran. Bagaimana mungkin orang yang 
melakukan ini melaporkan ini, berpura-pura tidak melakukannya? Jinyun sekarang 
menjadi sangat marah dan mengajukan keberatan. 

"Kepala! Ini Chun Yeowun, siapa tersangka sebenarnya! Mengapa-" 

"Kenapa aku jadi tersangka?" 

"Hah?!' 

Jinyun dan Chun Muyeon kemudian beralih ke suara. Melalui instruktur yang berputar-
putar, Yeowun datang di antara mereka menuju ke dalam. 

"Seorang penjahat datang ke tempat kejahatan! Apakah dia gila atau gegabah ?! ' 

Jinyun kaget melihat Chun Yeowun. Tetapi ketika Yeowun masuk, semua instruktur 
membungkuk padanya dan berteriak. 

"Penatua Chun!" 

"Penatua Chun!" 

Lebih dari tujuh puluh instruktur semuanya membungkuk secara instan dan Jinyun 
kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa Yeowun telah lulus ujian keenam dan menjadi 
seorang penatua, tetapi dia masih berpikir Chun Yeowun masih seorang kadet yang sama 
dan seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang pelayan belaka. 

"Tunjukkan rasa hormatmu." 

Lee Hameng berbicara, dan keduanya menjadi muram. Mereka pasti melakukan ini, tetapi 
rasanya aneh. Ketika dua dari mereka ragu-ragu, Hameng menjadi geram. 

"Sudah kubilang, untuk menghormati." 

Muyeon menggigit bibirnya dan membungkuk. 

"Penatua ... Chun." 

"Ugh ... Penatua Chun." 

Mereka tidak berpikir saatnya akan tiba ketika mereka harus tunduk pada Chun Yeowun, 
yang mereka pikir hanya seorang petani. 
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"Sialan!" 

Tapi begitulah cara pemujaan itu bekerja. Mu Jinyun mengangkat kepalanya kembali dan 
Yeowun menatapnya dengan dingin. 

"Pemimpin Mu. Jadi, apa kau mengatakan bahwa Klan Racun, Pedang, Nafsu dan Pedang 
menyiapkan jebakan untukku dan aku membunuh mereka semua? " 

Situasi menjadi sangat salah. Jika Jinyun setuju, itu berarti dia mengatakan bahwa sesepuh 
dari sekte itu berada di balik pembunuhan itu. Ketika Jinyun terdiam, Yeowun menoleh ke 
arah Lee Hameng. 

"Ketua, dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana mayat-mayat ini terbunuh?" 

"Tentu saja." 

Lee Hameng menjentikkan jarinya, dan instruktur mengumpulkan mayat ke satu tempat. 
Instruktur yang membawa tubuh Hang Yujik mulai menjelaskan. 

"Hang Yujik dipotong lengannya dari formasi pisau Bu Yankang, dan diracuni oleh Baek 
Churku." 

Instruktur yang membawa Kingpo kemudian berbicara. 

"Kingpo terbunuh oleh pedang Hang Yujik yang menembus ke dalam hatinya." 

Pada dua penjelasan, mata Chun Muyeon bergetar. Dia hanya berpikir insiden ini dilakukan 
untuk menyalahkan Yeowun pada Chun Muyeon. 

'Tidak...' 

Dan instruktur yang membawa Bu Yankang menjelaskan lebih lanjut. 

"Bu Yankang ... organ internalnya rusak dari kemungkinan Tangan Energi Bijaksana dan 
kepalanya hancur, yang menyebabkan kematiannya." 

Dan untuk tubuh terakhir, Lee Hameng berbicara sendiri. 

"Adapun Baek Churku, dia meninggal karena Tangan Kanan Pedang Kiri, seni khusus dari 
klan Wise." 

Hameng kemudian berbalik ke Muyeon, yang memerah, memberi isyarat bahwa Muyeon 
adalah orang yang berada di belakang ini. Yeowun mengangguk dan menoleh ke Muyeon 
dan Jinyun. 

"Ini aneh. Jadi, apakah Anda mengatakan saya tahu bagaimana menggunakan semua seni 
racun ini dan seni bela diri lainnya? " 
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"I-itu ..." 

Jinyun kehilangan kata-kata. Tidak ada tubuh yang memiliki jejak seni bela diri Chun 
Yeowun. 

"Dari apa yang bisa kudengar, sepertinya lima orang saling membunuh saat bertarung. 
Bukan begitu? " 

'Chun Yeowun ... !!!' 

Mata Chun Muyeon menjadi besar dan melotot. Setelah mendengar dari tanda kematian, 
Muyeon telah menebak sesuatu dan sekarang mengkonfirmasi bahwa tebakannya benar. 

'Dia berusaha membuat kelima klan saling bertarung !!' 

Dia hanya berpikir Yeowun melakukannya untuk mendorong Muyeon dari kompetisi. Tapi 
bukan itu alasannya. Target sebenarnya Yeowun bukan hanya Chun Muyeon. Jika mayat-
mayat ini dikirim ke klan masing-masing, maka masing-masing klan akan memikirkan 
pembunuh yang melihat dari jejak. Dan untuk Klan Blade dan Poison, mereka akan marah 
pada Klan Bijaksana yang tampaknya berada di belakang pembunuhan anggota mereka. 

'...Tidak!' 

Skema yang direncanakan Muyeon telah membalas dan memukul baliknya dengan keras. 
Dengan kejadian ini, Chun Yeowun berhasil menyingkirkan saingan terakhirnya di 
kompetisi dan membuat kelima klan bertarung satu sama lain. Muyeon belum pernah 
melihat seseorang dengan strategi yang begitu menakutkan selain dari ibunya, Lady Mu. Ini 
di luar level skema sederhana. 

'.... !!!! Chun ... Yeo ... wun ... !!!! ' 

Dengan semuanya terungkap, Mu Jinyun tahu apa yang sedang terjadi tetapi dia juga tidak 
bisa mengatakan apa-apa. Mereka tahu yang sebenarnya tetapi tangan mereka diikat. 
Mereka tidak dapat memahami jejak atau seni bela diri apa pun yang digunakan untuk 
membunuh taruna ini. Itu adalah kemenangan sempurna Chun Yeowun. 

Lee Hameng kemudian memerintahkan instruktur. 

"Tangkap keduanya dan letakkan mereka di gua penjara!" 

"Ya pak!" 
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Chapter 147 
Bab 147: Senilai waris (1) Dalam 500 tahun sejarah Akademi Iblis, itu adalah pertama 
kalinya anggota enam klan semuanya meninggal dalam satu malam. Mayat dikirim ke klan 
masing-masing pada sore berikutnya. Itu yakin bahwa situasinya akan menjadi lebih buruk, 
sehingga surat itu juga disampaikan bahwa tersangka Chun Muyeon dan Mu Jinyun akan 
ditangkap di gua penjara sampai semua penatua dan Tuhan kembali ke kultus. 

Dan di kantor Kepala di lantai pertama, Hou Jinchang dan Lee Hameng sedang berbicara. 

"Itu menakjubkan." 

Hou Jinchang berbicara dan Lee Hameng mengangguk setuju. Keduanya sudah tahu bahwa 
pelakunya sebenarnya di balik pembunuhan empat kadet ini Chun Muyeon atau Jinyun. 

"Akan sulit untuk mengenali siapa di belakang hanya dengan melihat tubuh." 

Bahkan Lee Hameng memikirkan Chun Muyeon ketika dia melihat jejak yang tersisa di 
tubuh Baek Churku. 

"Aku sendiri ingin tahu." 

Mengulangi formasi yang sama hanya dengan menontonnya sekali bukanlah sesuatu yang 
dilakukan siapa pun, bahkan para pejuang di tingkat superior pun tidak bisa 
melakukannya. Dan Tangan Kiri Pedang Kanan adalah salah satu keterampilan khusus 
teratas dalam Klan Bijaksana. Sangat mungkin bahwa klan akan memiliki dendam terhadap 
diri mereka sendiri dari insiden ini. 

"Bahkan Tuhan nyaris tidak membuat mereka lemah dari kekuatan mereka." 

Seperti yang dikatakan Hou Jinchang, itu pasti skema yang luar biasa. Ini hanya metode 
yang bisa dilakukan di dalam akademi, karena tidak ada cara lain bagi para anggota ini 
untuk berkumpul di satu tempat. 

"Buahnya sudah matang." 

Buah yang lama menunggu Lee Hameng telah benar-benar matang. Yeowun tidak bisa 
berpikir jernih dari amarahnya sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mendapatkan hati 
dingin yang benar-benar sesuai dengan nilainya. 

'Kami sekarang akan memiliki Tuan yang benar sehingga Pedang Iblis menunggu begitu 
lama.' 
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Tidak yakin bagaimana hal-hal akan terungkap dari sini, tetapi kemungkinan bahwa semua 
enam klan akan kurang peduli tentang Chun Yeowun dari ini. Dan jika lima klan bertarung 
satu sama lain, itu berarti rencana Yeowun berhasil. 

"Kurasa tubuh dan surat tiba di masing-masing klan sekarang." 

Sudah berjam-jam sejak ini dikirim ke klan masing-masing. Hou Jinchang kemudian 
melihat keluar ke sisi barat jendela dan berbicara. 

'"Klan Racun mungkin membuat masalah segera." 

Adapun Klan Racun, mereka telah kehilangan pangeran, pemimpin klan, dan bahkan 
pemimpin klan di masa depan. Tidak yakin apa yang akan mereka coba lakukan sekarang. 

Di rumah besar yang terletak di sebelah barat Kultus Iblis, ada banyak pemimpin klan 
Poison yang semuanya mengenakan jubah berkabung putih. Anggota-anggota ini yang 
sedang dalam proses pemakaman untuk pemimpin mereka Baek Oh yang meninggal 
delapan hari yang lalu, sedang melihat peti mati yang baru saja tiba dengan mata memerah. 

Di dalam peti mati, ada tubuh Baek Churku, pucat tanpa darah. Kemarahan mereka untuk 
melihat kematian lain dalam keluarga mereka bahkan sebelum menyelesaikan pemakaman 
sebelumnya membuat mereka marah. 

"Churku! Tidaaaaaak! " 

Lady Jo menjerit dan meratap di depan peti mati putranya sendiri. Tidak ada yang datang 
untuk menghiburnya, karena mereka semua hanya melihat peti mati dengan bingung. 
Mereka sangat marah sehingga Baek Munsu, putra tertua Baek Oh, mengertakkan gigi dan 
berbicara. 

"Aku tidak bisa menahan diri lagi! Aku akan menunggu sampai kita menyelesaikan 
pemakaman Ayah, tetapi ini sudah melewati batas! " 

Sekarang bahkan putranya telah meninggal. Tidak ada orang yang bisa meredakan amarah 
Baek Munsu yang telah kehilangan putranya. Hanya darah pembalasan yang akan 
meringankannya. 

"Klan Bijaksana ... !!!" 

Semua pemimpin Klan Racun tahu bahwa klan Bijaksanalah yang berada di balik alasan 
kematian Baek Oh. Baek Oh, yang memutuskan untuk menolak menerima bahwa tes 
keenam berubah pikiran hanya dalam satu hari setelah Lady Mu dari Klan Bijaksana 
mengunjungi mereka. 

"Kamu benar! Kami tidak akan memainkan boneka untuk mereka lagi! " 
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Baek Chau juga berteriak dengan marah. Kemarahan mereka sekarang terfokus hanya pada 
Klan Bijaksana. Munsu memandangi masing-masing pemimpin dan berteriak. 

"Kita harus memotong kepala wanita itu. Hanya dengan begitu, kita akan membuat ayah 
dan Churku beristirahat dengan tenang! " 

Wanita itu, berarti Lady Mu. Mereka semua ingat apa yang terjadi delapan hari yang lalu. 
Pada hari pertama pemakaman Baek Oh, Lady Mu mengunjungi mereka. Dan kepada para 
pemimpin yang tahu bahwa Lady Mu yang mengubah pikiran Baek Oh, Lady Mu mencela 
mereka, menuduh mereka tidak melakukan apa pun untuk membalas Baek Oh pada Chun 
Yeowun. Tentu saja, mereka juga tidak bisa memaafkan Chun Yeowun dan di tengah-tengah 
pemakaman mereka tidak membuat masalah, tetapi sekarang sudah keluar dari garis. 

'Kamu sudah terlalu jauh, Klan Bijaksana!' 

Tanda kematian Baek Churku adalah dari kerusakan internal dan luka pedang yang 
ditinggalkan oleh Tangan Kanan Pedang Kiri dari Klan Bijaksana. Dan mengingat surat yang 
dikirim oleh Lee Hameng, tersangka tidak diragukan adalah Chun Muyeon, pangeran Klan 
Bijaksana. 

"Kita harus menyerang mereka sekarang!" 

"Saya setuju. Kita harus mengeluarkan mereka ketika setengah dari kekuatan mereka 
hilang. " 

Semua pemimpin sepakat. Dengan pemimpin 1 hingga 8 keluar dari kastil kultus sekarang, 
lima klan selain Klan Racun kehilangan kekuatan setengahnya. 

"Saudara. Mereka akan berpikir kita akan sibuk dengan pemakaman Churku. Kita tidak 
boleh kehilangan kesempatan ini. " 

"Kamu benar." 

Gagasan Baek Munwung benar. Bahkan Baek Munsu berpikir itu sangat masuk akal. Munsu 
kemudian memerintahkan untuk mempersiapkan pemakaman Churku dan diam-diam 
memerintahkan semua pasukan Klan Racun untuk menyebar di sekitar kultus untuk 
berkumpul di tengah malam. Mereka telah menjadi sangat lemah karena penindasan Tuhan 
dalam tiga tahun terakhir, tetapi tanpa Penatua pertama Mu Jinwon, itu adalah kesempatan 
terbaik bagi mereka untuk memusnahkan Klan Bijaksana. 
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Chapter 148 
Bab 148: Nilai seorang ahli waris (2) Dan pada tengah malam, waktu sekarang sudah dua 
jam dari waktu ketika Baek Munsu memutuskan untuk menyerang. Di halaman besar 
rumah Klan Bijaksana, halaman yang dua kali lebih besar dari Klan Racun, dipenuhi dengan 
bau darah. Ada banyak sekali mayat di semua tempat. Pembalasan Racun Klan sudah 
dimulai, tetapi hasilnya tidak terduga. 

"Berlutut!!" 

"Ugh!" 

Pria tua dengan rambut putih membuat seorang pria paruh baya jatuh berlutut. Manusia 
ingin melawan, tetapi energi yang kuat menekannya dengan mudah. Dan ketika obor 
dinyalakan, wajah pria itu terungkap. Itu Baek Munsu, dengan kedua bahunya basah oleh 
darah. Munsu tidak bisa mengangkat kepalanya saat dia merengut kesakitan. 

'Sialan ... bagaimana ini bisa terjadi?' 

Baek Munsu menggertakkan giginya. Di halaman yang menyala, semua tubuh memiliki 
topeng di atas kepala mereka. Ini adalah prajurit dari klan Racun. Di antara mereka, adalah 
Baek Chau, Baek Munwung, dan para pemimpin lainnya. Mereka semua terbunuh. Munsu 
sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. 

'Raksasa...!' 

Baek Munsu ketika dia siap, segera menyergap rumah Klan Bijaksana. Dia pikir Klan 
Bijaksana tidak akan siap untuk penyergapan dari Klan Racun. Tetapi ketika mereka 
menyelinap ke halaman dan berjalan masuk, mereka tidak dapat menemukan siapa pun. 
Baek Munsu kemudian menyadari bahwa itu adalah jebakan dan mencoba untuk mundur, 
tetapi sudah terlambat. Panah yang menggunakan energi internal menembaki para prajurit 
Klan Racun dan membunuh setengah dari mereka dengan mudah. Tepat setelah itu, 
pejuang dari Klan Bijaksana muncul dan menyerang mereka. Baek Munsu dan para pejuang 
lainnya bertarung dengan gagah berani, karena mereka marah dengan amarah tetapi 
situasinya terbalik dengan penampilan lelaki dan perempuan tua dengan kerudung di atas 
kepalanya. 

'Aku tidak percaya ini ...!' 

Munsu mendongak untuk melihat wanita paruh baya dengan kerudung merah di wajahnya, 
membersihkan pedangnya dengan darah lengket. Itu Lady Mu, istri pertama Tuhan. Munsu 
mengira dia hanya istri Chun Yujong, tetapi dia membunuh Baek Chau dan Baek Munwung 
dengan pedangnya sendiri. Itu adalah serangan dua grandmaster, tetapi mereka tidak 
memiliki peluang. Tidak banyak di sekte yang mengetahui kekuatan sejatinya. 
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"Kamu ... kamu menyembunyikan keahlianmu!" 

"Oh, jadi kamu masih bisa bicara? Saya tidak menyembunyikan apa pun. Saya juga tidak 
menunjukkan kepada siapa pun. " 

"Kamu berani..." 

Tapi sebelum Munsu selesai, pedangnya terayun, memotong leher Munsu. Kepalanya jatuh 
ke tanah dan Mu meludahinya. 

"Aku tidak akan membuang waktu lagi berbicara denganmu." 

Pedang Lady Mu kemudian mulai membakar dengan bau darah mendidih. Semua prajurit 
Klan Racun memiliki racun di dalam darah mereka. Ketika Lady Mu mengangkat qi putih di 
atas pedangnya, darah mulai mendidih dan mengeluarkan uap ungu dan berubah lengket. 

"Ini kotor." 

Mu kemudian membersihkan pedangnya dengan sepotong kain dan seorang pria paruh 
baya dengan janggut panjang berjalan menghampirinya. 

"Nyonya Mu, kita selesai membersihkan tikus-tikus yang memasuki halaman kita." 

"Baik. Mereka selalu bermain di bawah harapan saya. " 

Lady Mu tahu bahwa Klan Racun akan menyergap mereka. Setelah menerima surat bahwa 
Chun Muyeon dikirim ke penjara karena dicurigai membunuh orang lain, dia menduga ini 
akan terjadi. 

"Aku pikir aku bisa menggunakannya lebih jauh ... sungguh memalukan." 

"Tapi Nona, apakah menurutmu Klan Blade akan tetap diam?" 

Bu Yankang juga diklaim dibunuh oleh Chun Muyeon. Lady Mu menggelengkan kepalanya. 

"Tanpa perintah penatua mereka, mereka tidak akan pernah datang." 

Tidak seperti Klan Racun yang telah kehilangan sesepuh mereka, Klan Blade masih 
memiliki sesepuh mereka hidup-hidup sehingga mereka tidak akan bergerak tanpa 
perintah pemimpin mereka. Itu berbeda dari Klan Racun yang telah kehilangan begitu 
banyak. 

"Ya pak. Lalu kita akan mengirim seseorang ke akademi besok dan mengambil Pangeran 
dan Jinyun. " 

Dengan menjadi tersangka membunuh kadet lain, Chun Muyeon dan Jinyun akan diusir 
pula. 
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"Hmm ... Tidak. Biarkan saja." 

"Hah?" 

"Muyeon perlu belajar." 

"Tapi kita tidak bisa ..." 

"Aku kenal anakku. Dia menjadi sombong dan jatuh ke trik musuh. Dia perlu belajar dari 
ini. Saya ingin mengajarinya bahwa berada di kursi Tuhan tidak mudah, jadi ini adalah 
kesempatan yang baik. " 

Pria paruh baya itu tidak berbicara lebih jauh karena dia tahu betul Lady Mu tidak mungkin 
mengubah keputusannya. 

"Ya Bu." 

"Tapi pertama-tama, kita harus melakukan sesuatu." 

"Pesan apa saja." 

"Cari tahu segalanya tentang petani kotor itu. Gunakan setiap kekuatan kita untuk 
melakukannya. Saya tidak peduli apa yang Anda butuhkan. Mulai dari Penjaga Jang, hingga 
semua taruna yang diusir. Gunakan semuanya. " 

"Ya Bu." 

Dan ketika pria paruh baya menghilang, pria tua itu berjalan. Dia khawatir tentang Lady 
Mu, yang tampak tenang, tetapi sebenarnya sangat tidak senang sejak dia menerima surat 
dari Kepala Akademi Iblis. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Tentu saja. Hmph. Dia mendukung saya kali ini, jadi saya akan membuatnya membayar. 
Aku tidak bisa membiarkannya seperti dia ... " 

"Dia menjadi terlalu berbahaya." 

Dia tidak mengatakan bagian terakhir dengan lantang. Chun Yeowun telah mencapai level 
superior dan sekarang menunjukkan kemampuan untuk membuat skema yang sempurna. 
Dia merasa tidak nyaman untuk menerima bahwa dia harus berurusan dengan Klan Racun 
sendirian karena Yeowun telah mempermainkan mereka. 

'... Dia bukan seseorang yang bisa dihadapi Muyeon lagi. Saya harus berurusan dengan dia 
sendiri. " 
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Wajahnya tersembunyi di balik kerudung merah, tetapi matanya menatap tajam ke 
dalamnya. 
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Chapter 149 
Bab 149: Nilai seorang ahli waris (3) Tiga hari berlalu setelah anggota dari empat dari 
enam klan meninggal. Dimulai dengan pertarungan antara Klan Racun dan Klan Bijaksana, 
ada banyak insiden antara enam klan yang mengubah suasana di sekitar kastil Setan Kultus 
menjadi dingin. Dengan Tuhan dan para penatua hilang dari tempat duduk mereka untuk 
waktu yang lama, semua ketegangan ini semakin bertambah. 

Ada juga perubahan pada Akademi Iblis. Dengan Chun Muyeon dan Mu Jinyun dipenjara di 
gua penjara dengan energi internal mereka disegel, semua anggota kelompok Muyeon 
terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa Muyeon dipenjara karena dia dituduh 
membunuh anggota klan lain, mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk memenangkan 
kompetisi lagi. Mereka yang masuk grup untuk mendukung Chun Muyeon menjadi Lord 
meninggalkan grup. Guk Shin, tangan kiri Chun Muyeon berusaha menghentikan mereka 
pergi, tetapi dia tidak punya pilihan. 

"Bagaimana bisa kau mengkhianati pangeran kita!" 

'Mengkhianati? Jika Pangeran Chun Muyeon tidak akan menjadi ahli waris, bagaimana dia 
bisa mendukung klan kita setelah itu? ' 

'Apakah kamu lupa kita bukan anggota klan yang berafiliasi dengan Klan Bijaksana?' 

"Aku memperingatkan untuk tidak bertarung melawan monster itu, Chun Yeowun." 

Anggota-anggota itu mendukung Chun Muyeon, bukan Klan Bijaksana. Dengan lima belas 
anggota pergi, kelompok Chun Muyeon hanya memiliki sebelas taruna yang merupakan 
anggota klan yang berafiliasi dengan klan Wikse. 

"Kami tidak punya pilihan." 

'Chun Yeowun mengendalikan seluruh akademi sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. 
' 

'Ugh ... kita harus membantu Pangeran begitu kita keluar.' 

Jika Chun Muyeon dikeluarkan, maka mereka tidak perlu tinggal di dalam akademi. Setelah 
menyadari bahwa mereka tidak diberi pilihan, mereka semua secara sukarela 
meninggalkan akademi. Dan dari lima belas kadet yang meninggalkan kelompok Muyeon, 
tujuh dari mereka datang ke Yeowun untuk bergabung dengannya, tetapi tidak satupun 
dari mereka yang diizinkan. 

'Mengapa demikian? Tidakkah kamu membutuhkan anggota dari klan berpangkat tinggi 
untuk menjadi ahli waris juga? ' 
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"Aku tidak membutuhkannya." 

Chun Yeowun membentak dengan dingin. Untuk Yeowun yang menghargai integritas di 
atas segalanya, dia tidak peduli dengan para kadet ini. Dan dengan Yeowun menolak 
mereka, ketujuh kadet ini sekarang tidak memiliki tempat untuk pergi. 

Semua anggota Yeowun berkumpul di satu tempat. Dengan dua lagi ditambahkan ke grup 
mereka, sekarang ada total tujuh belas anggota. Dua yang bergabung adalah Sama Chak dan 
Yi Sahum. Mereka secara sukarela bergabung dengan Yeowun sebelum Yeowun melawan 
keempat taruna itu sehingga mereka diterima. 

"Aku ingin mengikuti kamu yang akan menjadi Tuhan masa depan." 

'Aku tahu kamu membutuhkan anggota dari klan berpangkat tinggi. Tolong bawa kami 
masuk. ' 

'Saya menolak.' 

'Apa?' 

Dengan Chun Muyeon dipenjara, Chun Yeowun sekarang kemungkinan besar akan menjadi 
ahli waris, dan lima kadet yang memihak tidak ada yang akhirnya datang untuk meminta 
bergabung dengan Yeowun tetapi mereka ditolak. Dia tidak ingin membiarkan para kadet 
yang menunggu sampai yang terakhir untuk melihat siapa pilihan yang tepat. Dengan 
mengatakan itu, keputusan cepat Sama Chak dan Yi Sahum beruntung di pihak mereka. 

"Menguasai! Anda harus menerima mereka! " 

Che Takim berbicara dan beberapa taruna mengangguk setuju. Mereka berkumpul di sini 
untuk membujuk Chun Yeowun. Mereka menyuruh Yeowun untuk mengambil tujuh taruna 
yang mengatakan mereka akan memihak Chun Yeowun. 

"Aku mengerti posisimu, pangeran. Tapi Anda membutuhkan setidaknya dua belas 
pemimpin klan dari klan tingkat tinggi yang setuju dengan penobatan Anda. " 

Chun Yeowun mengerutkan kening. Setelah mengalahkan setiap cadndiate lainnya, ada 
satu penghalang tersisa bagi Chun Yeowun untuk menjadi pewarisnya. Dia membutuhkan 
persetujuan. Ini adalah alasan sebenarnya di balik para pangeran yang perlu membangun 
pasukan mereka di dalam akademi. Dalam grup saat ini, Chun Yeowun memiliki Ko 
Wanghur, Bakgi, Mun Ku, Hou Sangwha, Che Takim, Wu Sojung dan Sama Chak tetapi itu 
hanya berjumlah tujuh anggota. 

"Kamu hanya perlu lima lagi." 

Ini bukan masalah ketika hanya anggota dari enam klan yang bersaing satu sama lain. 
Mereka sudah memiliki banyak klan peringkat tinggi di bawah mereka sehingga mereka 
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tidak perlu anggota lebih lanjut tetapi Yeowun tidak punya. Dan itu hanya dua hari yang 
lalu ketika Yeowun mengetahui bahwa dia membutuhkan dua belas persetujuan. Dan jika 
bukan karena Lee Hameng yang memberitahunya, dia tidak akan mempelajarinya juga. 

"Tuan, saya setuju dengan Che Takim juga." 

Hou Sangwha, yang tidak mengajukan keberatan biasanya setuju dengan Che Takim kali 
ini. Semua anggota yang keluar dari grup Muyeon berasal dari klan berpangkat tinggi, jadi 
tidak ada yang membayangkan Yeowun akan menolak mereka semua. 

"Tuan, kamu harus menerima mereka!" 

Mereka tahu Chun Yeowun berhati-hati dalam menerima anggota, tetapi sepertinya tidak 
pintar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan persetujuan itu dengan mudah. Tapi 
Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Tidak. Saya akan memilih metode lain. " 

"Apa?" 

Yeowun mengklaim dan anggotanya menjadi bingung pada pernyataan yang tidak terduga. 

"Aku akan meninggalkan Akademi Iblis hari ini." 

"... .Whaaaaaaat ?!" 

Semua taruna terkejut mendengar sesuatu yang tidak mereka harapkan. Masih ada lima 
bulan tersisa di akademi, jadi bahkan jika Yeowun telah lulus tes keenam, mereka pikir dia 
akan tinggal selama lima bulan yang tersisa. Mereka semua tahu bahwa dia akan langsung 
melawan enam klan saat dia meninggalkan akademi. 

"Tuan, tidakkah menurutmu berbahaya untuk pergi sekarang?" 

Anggota dari klan peringkat tinggi dalam kelompok Yeowun masih harus menjalani tes. 
Lebih aman bagi Yeowun untuk meninggalkan akademi bersama mereka. 

"Dan kita belum memiliki semua persetujuan ... bukankah itu berbahaya untuk ..." 

"Tidak. Ada cara lain untuk diterima, tanpa perlu 12 persetujuan. " 

Setiap anggota menjadi muram mendengar kata-kata Yeowun. Mereka semua tahu apa itu 
sebaliknya. 

"Tapi itu..." 

Saat itulah Ko Wanghur tersenyum dan berbicara dengan anggota lainnya. 
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"Jangan khawatir. Dia tidak pergi sendirian. " 
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Chapter 150 
Bab 150: Senilai seorang ahli waris (4) "Apa? Apakah kamu juga pergi? " 

Mata Jin Guuk membelalak dan dia menghadap Ko Wanghur. Dia kemudian menyadari 
bahwa Ko Wanghur, yang selalu berbicara tentang pendapatnya, telah diam. 

"Aku tidak sendirian dalam hal itu." 

"Hehe. Saya juga akan keluar. " 

"Mun Ku?" 

"Aku juga," Mun Ku berbicara dengan penuh semangat, dan Bakgi juga mengangkat 
tangannya untuk berbicara. 

'Tunggu...' 

Mereka adalah mereka yang telah lulus tes kelima. Che Takim dan Hou Sangwha kemudian 
berbalik ke Sama Chak yang baru-baru ini bergabung dengan mereka, dan Sama Chak 
mengangguk malu. 

"Iya. Saya masih memiliki lebih banyak pelatihan untuk dilakukan, tetapi saya akan pergi 
untuk mendukung Guru. " 

Mereka sudah membicarakan ini dengan Chun Yeowun. Mereka sudah lulus tes kelima, dan 
dengan tes keenam yang hampir mustahil, bisa dikatakan bahwa mereka telah 
menyelesaikan akademi. 

"Maaf aku harus mengatakan ini setelah kita semua memutuskan." 

Ko Wanghur mulai menjelaskan kepada anggota lainnya. Ada dua alasan mengapa Chun 
Yeowun meninggalkan akademi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yang satu harus 
mendapatkan persetujuan lebih banyak untuk menjadi ahli waris, dan yang lainnya adalah 
karena Tuhan dan delapan penatua hilang ketika mereka pergi ke Wulin. Dan dengan lima 
pemimpin yang hilang selain Baek Oh yang sudah mati, ini adalah waktu terbaik bagi 
Yeowun untuk meninggalkan akademi. 

"Kalau begitu kita akan pergi bersama!" 

"Ya, kita akan pergi bersama!" 

Hou Sangwha menyatakan lebih dulu bahwa dia juga akan meninggalkan akademi, diikuti 
oleh anggota lainnya. Tapi Yeowun menggelengkan kepalanya dan menyuruh mereka tetap 
di belakang. 
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"Tidak, kamu harus tetap di sini." 

"T-tapi!" 

"Aku tahu kalian semua ingin mendukungku kemanapun aku pergi, tetapi jika kamu benar-
benar ingin membantuku, maka kamu harus menyelesaikan pelatihanmu sebelum kamu 
meninggalkan akademi." 

"Ah..." 

Chun Yeowun berpikir mereka masih memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Itu tidak 
dengan semua orang, tapi Ohjong, Jin Guuk, atau Machil masih belum sepenuhnya 
memperoleh seni bela diri peringkat atas yang diberikan kepada mereka sebelumnya. 

"Jadi, kita belum cukup kuat untuk membantu Guru." 

"Dia menyuruh kita untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan." 

'... Kita harus menjadi kuat!' 

Mereka menghabiskan waktu yang lama dengan Chun Yeowun, jadi mereka semua 
mengerti apa yang dimaksud Yeowun. Mereka semua kemudian memutuskan bahwa 
mereka harus menjadi lebih kuat demi Chun Yeowun dan masa depan yang ada di depan 
mereka. 

"Hu Bong akan sedih." 

Jin Guk berbalik ke Hu Bong. Dia menjatuhkannya dan arwah mengguncangnya. Hu Bong, 
pelayan terbaik Yeowun yang diklaim sendiri, tidak diizinkan pergi dengan tuannya 
sehingga Jin Guuk berusaha menghiburnya karena kekecewaannya. 

'Hah?' 

Saat itulah Hu Bong melonjak dari kursinya dan berbalik ke arah para kadet yang akan 
ditinggalkan di akademi dengan mata berkaca-kaca dan berteriak. 

"A-Aku akan mendukung Tuan, jadi jangan khawatir dan segera keluar!" 

"... Ugh." 

Ko Wanghur kemudian menutupi matanya dengan tangannya dan menggelengkan 
kepalanya. Dia mengatakan kepada Hu Bong untuk tetap diam sampai mereka 
meninggalkan akademi, dan Hu Bong hanya harus menumpahkannya. Dalam kasus Hu 
Bong, dia bersikeras pergi bersama sejak Chun Yeowun mengungkapkan rencananya, jadi 
Hu Bong hanya dipilih sebagai pengecualian. Tetapi jika Hu Bong menumpahkannya di sini, 
maka kemungkinan anggota lain akan merasa tersisih juga. 
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"Apa?! Menguasai! Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada kami! " 

"Kamu menyuruh kami untuk tetap kembali, tetapi mengapa kamu mengambil Hu Bong!" 

"Bukankah kamu mengatakan kita harus menjadi lebih kuat?" 

Tak perlu dikatakan, semua taruna berseru untuk menentang Hu Bong. Hu Bong, yang 
sekarang menyadari kesalahannya, menjadi tercengang. 

"... Hu Bong, kamu urus ini." 

"M-master!" 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat kejadian. Hu Bong 
harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk membujuk orang lain. 

Pada jam terakhir setelah waktu makan malam, ada sebuah rumah besar di sisi barat daya 
kastil setan. Itu sedikit lebih kecil daripada rumah besar Klan Racun, dan memiliki suasana 
yang lebih gelap dan suram yang memenuhi sekelilingnya, tidak seperti rumah-rumah 
besar klan lain yang mewah dan megah. Pada panel besar di luar gerbang, dikatakan Ghost 
Illusion Clan. Ada dua penjaga yang berdiri di luar gerbang yang memiliki topeng kulit 
berwarna putih yang hanya memperlihatkan mata dan lubang hidung mereka. Jika 
seseorang tidak tahu itu topeng, maka itu akan membuat mereka terlihat seperti hantu. 
Berkat itu, tidak ada pemuja yang tinggal di sekitar area yang pernah dekat dengan rumah 
ini. Dan para penjaga melihat orang-orang datang ke arah mereka, yang tidak biasa. Mereka 
adalah enam pria dan wanita muda berusia akhir belasan, dengan satu orang yang paling 
mencolok. 

"Hmm?" 

Seorang pemuda berjanggut berotot dan sekitar dua kepala lebih tinggi daripada orang 
dewasa mana pun. Dia yang paling mencolok dari kejauhan, tetapi ketika mereka naik ke 
depan gerbang, pemuda di depan menjadi yang paling mencolok. Dia memiliki rambut 
panjang yang mencapai punggungnya dan wajah putih pucat. Dia sepertinya tidak memiliki 
energi internal, tetapi dia memiliki pedang dan bilah di punggung dan pinggangnya, 
membuktikan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. 

'Siapa lelaki ini?' 

Sebagai penjaga, mereka tahu sebagian besar pemuja yang tinggal di sekitar daerah itu, jadi 
orang-orang ini adalah yang pertama kali mereka lihat. Para penjaga meletakkan tangan 
mereka di atas pedang mereka dan bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" 

Pria muda dengan rambut panjang kemudian mengambil medali biru dari sakunya. Medali 
itu diukir dengan nomor 12 di atasnya. 
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"I-ini ... ?!" 

Mata dua pria tumbuh besar karena syok dan mereka dengan cepat melepaskan tangan 
mereka dari pedang dan membungkuk. 

"Elder ke-12, selamat datang." 

Medali itu adalah bukti bahwa seseorang adalah Penatua, gelar peringkat tertinggi dalam 
Sekte Iblis. Pria muda yang menunjukkan medali Penatua ke-12 berbicara kepada para 
penjaga. 

"Tolong beritahu Penatua ke-11, Huan Yi tahu bahwa Chun Yeowun, Penatua ke-12 di sini 
untuk menemuinya." 
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