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Chapter 151 
Bab 151: Senilai seorang ahli waris (5) 'Jadi ... memang benar bahwa pemimpin Klan Racun 
benar-benar mati.' 

Penjaga itu sangat terkejut. Kematian pemimpin Klan Racun, Baek Oh, sudah dikenal luas di 
seluruh kultus. Ketika orang-orang mendengar bahwa Baek Oh meninggal karena 
berpartisipasi dalam tes keenam akademi, mereka ingin tahu siapa Chun Yeowun ini. 

'Dia hanya remaja dan sudah di level superior ...!' 

Sulit dipercaya. Pria muda di depannya ini sama dengan atau adalah prajurit yang lebih 
kuat dari Huan Yi the Thousand Faces. Tapi mengapa Chun Yeowun, yang masih berada di 
akademi, berdiri di sini? Salah satu penjaga lainnya berbicara. 

"Aku akan memberi tahu penatua. Bisakah kamu menunggu di sini? " 

"Iya." 

Penjaga itu membuka pintu kecil di sebelah kanan pintu raksasa itu dan berjalan masuk. Hu 
Bong berbisik kepada Ko Wanghur, "Tempat ini menyeramkan ... rasanya seperti hantu 
keluar." 

"Aku tahu." 

Bahkan Ko Wanghur tampak tegang dari atmosfir menyeramkan di balik pintu kecil itu. Dia 
besar dan berotot, tetapi dia memiliki kelemahan untuk hal-hal menyeramkan seperti ini. 

"Sudah lama ... tapi masih menyeramkan." 

Mun Ku mengunjungi tempat ini bersama kakeknya, Mun Yun, jadi dia tidak menyadarinya 
saat itu, tetapi jauh lebih menyeramkan daripada yang diingatnya. Huan Yi dikenal karena 
keanehannya bahkan di antara 12 penatua. 

"Kuharap Pangeran bisa membujuknya." 

Alasan mereka ada di sini adalah untuk mendapatkan dukungan dari Huan Yi. Dia adalah 
pemimpin dari salah satu klan berperingkat tertinggi dan beberapa tetua bersama dengan 
Mun Yun yang tidak memihak salah satu dari enam klan. 

"Akan lebih baik jika kakek ada di sini." 

Dengan peringkat Baek Oh turun ke peringkat 12, peringkat Mun Yun naik secara otomatis 
dari 9 ke 8, yang menempatkannya di tempat di mana ia harus keluar dari kultus bersama 
Tuhan. Bahkan jika Mun Ku adalah cucu dari teman Huan Yi, sepertinya itu tidak akan 
banyak membantu kecuali Mun Yun sendiri datang bersama mereka. 
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Suara seseorang yang datang terdengar di luar pintu raksasa. Ada dua orang yang datang 
melalui pintu kecil di sebelah kanan. Salah satunya adalah penjaga yang berjalan masuk 
untuk memberi tahu kedatangan tamu, dan yang lainnya adalah pria tampan dengan 
rambut dijepit. Dia mengenakan pakaian sutra merah dengan kupu-kupu kuning yang 
dijahit. Itu seorang laki-laki, tetapi ia memiliki riasan di wajahnya seperti perempuan, dan 
itu memberinya tampilan feminin. 

"Apakah ada orang yang normal di sini?" 

Hu Bong hampir berbicara keras tetapi dia menahan. Pria berpakaian merah itu 
membungkuk kepada mereka dengan sopan dan menyapa mereka. 

"Salam pembuka. Saya Nhu Yayen, penasihat orang tua. Saya mendengar penatua ke-12 ada 
di sini ... apakah Anda penatua? " 

Dia bahkan berbicara seperti wanita. Tapi dia menatap Ko Wanghur, bukan Chun Yeowun. 
Tubuh besar Ko Wanghur sudah cukup untuk menarik perhatian orang yang melihat 
mereka terlebih dahulu. 

"Eh ... tidak. Dia adalah tuanku. " 

Ko Wanghur menunjuk Chun Yeowun. Nhu Yayen kemudian menutup mulutnya dengan 
feminin dan tertawa. 

"Oh, maafkan aku. Saya telah melakukan kesalahan. Selamat datang, Penatua ke-12. " 

"Aku Chun Yeowun." 

Chun Yeowun membungkuk tanpa perubahan ekspresi. Nhu Yayen kemudian 
memerintahkan para penjaga untuk membuka pintu raksasa dan berbicara kepada 
Yeowun. 

"Tuanku sedang menunggumu di ruang tamu. Dia memintamu untuk bergabung dengannya 
untuk minum teh. Silakan masuk." 

"Terima kasih telah menyapa kami pada jam seperti itu." 

Dan ketika Yeowun mencoba masuk dengan anggotanya, penjaga memblokir mereka. 
Yeowun menyipitkan matanya dan menoleh ke Nhu Yayen. 

"Oh! Salahku. Tuanku hanya ingin melihatmu sendiri. " 

"... Mereka orang-orangku." 

"Maaf, tapi Tuan adalah orang yang sangat pemalu ... mohon perhatian." 
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Dia berbicara dengan sopan, tetapi jelas bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain 
masuk. Tetapi Yeowun tidak berada di tempat untuk mengeluh karena dialah yang perlu 
meminta bantuan di sini. 

"Maaf, tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa tuanku tidak akan berada dalam bahaya jika 
dia pergi sendirian?" 

Ko Wanghur pertama kali menyuarakan keluhannya. Nhu Yayen kemudian tersenyum dan 
menjawab, "Jarang melihat pria hebat sepertimu dengan kehormatan yang begitu besar! 
Yakinlah, tuanku tidak akan bersikap kasar terhadap penatua aliran sesat kami. Hehe ... 
kenapa kita tidak melakukan ini? Saya akan membiarkan satu orang datang. Saya tidak 
tahan lagi atau tuanku akan marah padaku. " 

"Hah!" 

Hu Bong mendengus tercengang. Sepertinya tidak ada orang yang akan mengubah apa pun, 
tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena orang tidak yakin siapa yang harus 
masuk, Mun Ku mengajukan diri. 

"Aku akan pergi." 

Dia adalah satu-satunya yang melihat Huan Yi, jadi semua orang setuju. 

"Hmm ..." 

Nhu Yayen memperhatikan Mun Ku dengan aneh. Segera, Chun Yeowun dan Mun Ku 
mengikuti Nhu Yayen ke halaman rumah Ghost Illusion Clan. Ketika mereka berjalan 
melewati pintu raksasa, mereka disambut dengan halaman penuh batu dan boneka yang 
terbuat dari tumpukan jerami yang memiliki pakaian merah. Semua boneka ini juga 
memiliki topeng di atasnya yang memberikan getaran lebih menyeramkan ke tempat itu. 

"Rasanya apa." 

Yeowun berpikir itu aneh dari luar, tetapi tampak lebih aneh di dalam. Ketika mereka 
bergerak melewati bangunan kecil ke arah belakang, ada losmen yang didekorasi dengan 
mewah. 

"Tuan, ini tamunya." 
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Chapter 152 
Bab 152: Nilai seorang ahli waris (6) Nhu Yayen berteriak di depan wisma. Ada meja besar 
di area terbuka di dalam wisma, di mana tujuh pria paruh baya dengan pakaian sutra biru 
duduk. Mereka semua memiliki wajah yang sama. 

"Masker?" 

Dia mendengar Huan Yi adalah pengrajin terbaik untuk membuat topeng kulit seperti itu, 
tetapi tidak berpikir itu akan setepat ini. Semuanya tampak alami dan bahkan terasa 
seperti orang yang sama. Ketika Yeowun naik ke lantai, seorang pria yang duduk di kursi 
berperingkat tertinggi bangkit dan membungkuk. 

"Selamat datang. Saya Huan Yi, pemimpin Klan Ilusi Hantu. " 

Mun Ku kemudian menjadi bingung. Wajah itu tidak seperti yang dilihatnya sebelumnya. 
Dengan nama panggilan 'Seribu Wajah,' diketahui bahwa tidak ada seorang pun selain 
Tuhan yang melihat wajah asli Huan Yi. 

'Apa yang dia lakukan? Saya tahu dia aneh tapi ini ... ' 

Mun Ku sudah banyak mendengar tentang Huan Yi dari kakeknya. Dia tahu Huan Yi adalah 
orang yang aneh, tetapi tidak berpikir dia akan melakukan sesuatu yang aneh pada 
kunjungan pertama. 

[Pangeran, wajahnya berbeda dari terakhir kali aku bertemu.] 

Mun Ku mengirim pesan telepati tetapi Yeowun tidak menanggapi dan hanya 
membungkuk. 

"Aku Chun Yeowun, penatua ke-12 yang baru." 

"Aku tahu. Ayo duduk. Kami akan berbicara sambil minum teh. " 

Meja diisi dengan makanan ringan manis dan teh panas. Mun Ku kemudian menatap Huan 
Yi dengan curiga dan membungkuk. 

"Lama tidak bertemu, Paman Huan. Saya Mun Ku dari Klan Naga Setan. " 

Pada perkenalan Mun Ku, salah satu pria yang duduk dengan wajah Huan Yi sedikit 
menoleh untuk melihat Mun Ku. Tapi Huan Yi yang menyambut dirinya dengan Yeowun 
menoleh ke belakang seolah-olah dia melihat Mun Ku untuk pertama kalinya. Namun kata 
yang datang setelah lega Mun Ku. 

"Oh! Lama tidak bertemu. Apakah sebelum Anda memasuki akademi, kami bertemu dengan 
Mun Yun? Jadi Anda sudah merawatnya dengan baik, saya mengerti. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Oh! Iya. Anda ingat, paman. " 

Wajah Mun Ku cerah saat itu. 

[Dia benar-benar Huan Yi!] 

Satu-satunya orang yang tahu dia mengenakan topeng adalah Huan Yi the Thousand Faces 
yang menciptakan topeng. 

'Hmm ...' 

Tapi tidak seperti pesan telepati lega Mun Ku, Chun Yeowun tampaknya tidak puas. Huan 
Yi kemudian menawari Yeowun untuk duduk. 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Duduklah. " 

"Bisakah aku bertanya sesuatu kepadamu lebih dulu?" 

"Apa itu?" 

"Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini untuk bertemu denganmu?" 

Mun Ku menjadi terkejut saat Yeowun mengajukan pertanyaan. Tidak seperti pikirannya, 
bahwa dia akan berbicara dengan Huan Yi untuk menciptakan suasana hati yang baik 
sebelum masuk ke masalah penting, Yeowun hanya membawanya dengan cekatan. Dan 
pada pertanyaan itu, Huan Yi menjawab dengan santai. 

"Tentu saja. Anda datang untuk mengambil medali saya. " 

Dan yang cukup mengejutkan, Huan Yi juga tahu mengapa Yeowun mengunjunginya. Ada 
dua cara untuk menjadi pewaris takhta. Salah satunya adalah memiliki pemimpin klan dari 
dua belas klan peringkat tinggi untuk mendukungnya. Dan satu lagi harus disetujui oleh 
tiga penatua saat ini. Bukti persetujuan tersebut adalah untuk menerima medali. Dengan 
memberikan medali ini kepada kandidat, itu berarti penatua telah mengakui sang pangeran 
sebagai ahli waris yang sah dan berjanji setia. 

"Jadi ... kamu tahu kalau begitu." 

"Kamu, yang telah menang di kompetisi, keluar dari akademi dan mengunjungiku ... 
akankah ada alasan lain?" 

Huan Yi bisa menebak bahwa Yeowun tidak akan langsung datang ke dirinya sendiri jika 
Yeowun sudah menemukan dua belas penekan. Ini adalah waktu terbaik bagi Yeowun 
untuk membujuk penatua lainnya, sementara Tuhan dan penatua dari enam klan hilang. 

"Baik. Maka saya tidak akan berbicara kepada Anda sebagai seorang penatua. Saya 
meminta diperlakukan sebagai calon pewaris. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Ini sangat berarti. Sebagai seorang penatua, mereka setara tetapi untuk seorang kandidat, 
itu berarti bahwa Yeowun ada di sini untuk menerima dukungan dari Penatua Huan Yi. 
Huan Yi kemudian tersenyum dan berbicara. 

"Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal." 

"Maaf?" 

"Apa kamu tidak tahu? Penatua diizinkan untuk menguji orang tersebut jika dia layak 
menerima medali kesetiaan. " 

"Berarti?" 

"Aku sudah menguji kamu jika kamu layak naik takhta." 

Huan Yi telah menunggu untuk bertemu Chun Yeowun, seorang kandidat yang bukan dari 
enam klan sejak lama. Calon yang telah lulus tes keenam dalam 70 tahun. Dia juga sangat 
ingin tahu pria seperti apa Chun Yeowun, yang telah mengalahkan Baek Oh si Manusia 
Racun yang dikenal karena kemampuannya untuk membunuh. 

"Aku ingin mengujimu tentang dua hal. Pertama adalah melihat persepsi Anda. Saya akan 
memberi Anda waktu dengan minum teh, tetapi karena Anda terjun langsung ke topik, saya 
akan mendapatkan juga. Bisakah kamu menemukan Huan Yi asli di tempat ini? " 

Huan Yi kemudian menunjuk ke enam pria lain yang duduk di sebelahnya. Ada total 7 Huan 
Yi di sini. 

'Hah?!' 

Mun Ku mengerutkan kening. Ketujuh Huan Yi memiliki kekuatan dan energi yang hampir 
sama yang sulit untuk dibedakan satu sama lain. 

"Ini terlalu sulit." 

Dan topeng yang diciptakan Huan Yi terlalu detail sehingga kerutan pada janggutnya persis 
sama sehingga mustahil untuk membedakannya. 

"Aku melatih bertahun-tahun untuk sandiwara semacam itu, belum lagi tentang topeng. 
Tidak ada yang akan mengenali saya ini. ' 

Sudah pasti cukup percaya diri dalam ujian. 

"Aku tidak akan membuatmu memilih sekarang. Kita bisa minum teh dan meluangkan 
waktu untuk ... " 

"Saya menemukanmu." 
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"Apa?" 

Chun Yeowun sedang melihat ke suatu tempat. Tapi orang yang dia cari bukan di antara 
tujuh Huan Yis yang duduk di meja. 

"Hah?" 

Orang yang Yeowun menatap adalah Nhu Yayen, berdiri menuju pintu masuk wisma. 
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Chapter 153 
Bab 153: Layaknya Ahli Waris (7) "Hah? Saya?" 

Nhu Yayen membelalakkan matanya dan menunjuk dirinya sendiri. Dia adalah seorang 
pria, tetapi memiliki pakaian sutra merah dengan pola kupu-kupu dan make up yang 
membuatnya sulit untuk dibayangkan sebagai salah satu dari 12 tetua dari Sekte Iblis. 

[Pangeran Chun. Bukankah Paman Huan ... Maksud saya, Penatua meminta Anda untuk 
menemukan dia di antara orang-orang ini?] 

Mun Ku dengan cepat mengirim pesan telepati ke Yeowun. Huan Yi menunjuk enam orang 
yang duduk di sekitarnya. Sulit untuk mengenali siapa Huan Yi yang asli di sini, tetapi Mun 
Ku curiga pada pria yang sedikit menoleh padanya saat yang lalu menjadi Huan Yi yang asli. 
Dia akan memberi tahu dia setelah menghabiskan waktu, tapi dia tidak berharap Yeowun 
menunjuk seseorang yang sepenuhnya keluar dari konteks. 

"Hmmm... ini mengejutkan. Saya tidak berpikir Anda akan mengatakan saya adalah 
tuannya. " 

Nhu Yayen mengerutkan kening saat dia menyentuh bibirnya. Chun Yeowun kemudian 
menunjuk ke tujuh Huan Yis yang duduk di meja. 

"Penatua Huan mengatakan kepada saya untuk menemukannya sambil menunjuk orang-
orang ini, tetapi dia hanya mengatakan untuk menemukannya di 'tempat ini' ketika dia 
berbicara. Dia tidak mengatakan dia yang asli ada di antara tujuh orang ini. " 

"OH!" 

Mun Ku kemudian mengingatkan apa yang dikatakan Huan Yi juga. 

"Bisakah kau menemukanku yang asli di tempat ini?" 

Memikirkannya sekarang, Mun Ku tidak ingat Huan Yi mengatakan dia termasuk di antara 
orang-orang itu. Tapi itu terlalu jauh untuk berpikir bahwa Nhu Yayen adalah Huan Yi. 

"Tapi itu tidak cukup untuk menjadi bukti. Bukankah Anda membuang kesempatan Anda 
dengan keputusan cepat? " 

Nhu Yayen menggelengkan kepalanya dan berbicara tetapi Chun Yeowun tersenyum. 

"Ada cara yang lebih mudah untuk mengetahuinya." 

"Cara yang lebih mudah?" 

"Maafkan kekasaran saya." 
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"Apa?" 

Dan pada saat itu, Chun Yeowun melesat seperti kilat ke arah Nhu Yayen. Tangannya yang 
memegang qi pisau biru menghantam leher Nhu Yayen, mencoba memotongnya. Itu sangat 
cepat untuk menghindarinya. 

"Ah-!" 

Mata Mun Ku membesar. Nhu Yayen, yang seharusnya hanya penasihat, berdiri di 
tempatnya dan menciptakan kekuatan biru qi di tangannya untuk memblokir serangan 
Yeowun. Yeowun tersenyum dan berbicara kepada Nhu Yayen. 

"Apakah kamu masih mengatakan kamu bukan Huan Yi?" 

"... Ini tidak terduga." 

Tes Huan Yi the Thousand Faces. Itu adalah tes yang sebenarnya diatur hampir mustahil. 
Tidak ada orang lain selain Tuhan yang melihat wajah asli Huan Yi. Bahkan Mun Ku, putri 
teman Huan Yi telah melihat suara atau wajah asli Huan Yi. Tidak mungkin untuk 
menemukan jawaban yang sebenarnya ketika mereka bahkan tidak tahu apa jawabannya. 
Huan Yi memiliki kepribadian yang aneh. Alasan dari tes pertama adalah membuat Yeowun 
menjadi terkejut dan melihat reaksinya untuk itu, bukan untuk membuatnya menemukan 
jawabannya. Dia akan puas jika Yeowun dengan tenang mencoba menemukan jawabannya. 
Tapi dia tidak menyangka Yeowun akan benar-benar menemukannya. 

"Bagaimana kamu tahu?" 

Ketika Nhu Yayen mengungkapkan kekuatannya, seluruh udara di sekitar halaman 
dipenuhi dengan kekuatan kuat yang menekan. Bahkan Mun Ku, prajurit tingkat master 
super telah menggigil dari energi. Sepertinya energi internal memiliki energi gelap yang 
membuatnya merasa menyeramkan. 

"Kamu tidak akan mengatakan kamu hanya memilih satu, bukan?" 

"Itu adalah pesan telepati." 

"Pesan telepatis?" 

Yeowun ingat beberapa saat yang lalu. Ketika dia pertama kali melihat Nhu Yayen, dia 
bahkan tidak berpikir dia adalah Huan Yi, karena Nhu Yayen menyembunyikan energinya 
dengan sempurna. Tindakan femininnya juga memainkan peran juga. Tetapi ketika Yeowun 
melihat tujuh Huan Yi di atas meja, dia merasa ada yang aneh. Huan Yi, yang telah berbicara 
secara alami, mulai berbicara dengan beberapa waktu setelah diinterogasi, setelah Mun Ku 
memperkenalkan dirinya. 

"Kenapa dia melakukan itu?" 
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Yeowun yang menganggapnya aneh, lalu memperhatikan leher Mun Ku gemetar ketika dia 
mengirim pesan telepati padanya. Yeowun kemudian mengganti topik pembicaraan dengan 
cepat sehingga Huan Yi palsu tidak bisa bereaksi. Dan seperti yang diharapkan, Huan Yi 
yang berbicara dengannya membutuhkan waktu untuk menjawab. 

'Tidak ada ... yang bergetar di leher mereka.' 

Yeowun yang berpikir jika tebakannya salah, berpikir mungkin mengirim pesan telepatik 
bahkan tanpa menggelengkan leher dan bertanya pada Nano. 

'Nano, bisakah kamu mencari tahu bagaimana suaranya dibuat, ketika Mun Ku 
mengirimiku pesan telepati itu? Tentang cara kerjanya? ' 

Dia hanya bertanya untuk berjaga-jaga, tetapi jawaban yang tak terduga datang kembali. 

[Itu mungkin. Frekuensi getaran yang terdeteksi berbeda. Menyesuaikannya untuk 
membuat pengguna dapat mendengarnya.] 

Dengan kata-kata Nano berakhir, Yeowun memiliki suara siulan samar-samar aneh yang 
keluar dari telinganya, dan mendengar sesuatu yang belum dia dengar sampai sekarang. 

[Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal.] 

Ketika suara itu terdengar, Huan Yi di atas meja berbicara hal yang sama. 

"Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal." 
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Chapter 154 
Bab 154: Nilai seorang ahli waris (8) "Oh!" 

Seseorang sedang berbicara dalam pesan telepati dan Huan Yi hanya menyalinnya melalui 
mulutnya. 

[Apakah kamu tidak tahu? Penatua diizinkan untuk menguji orang tersebut jika dia layak 
menerima medali kesetiaan.] 

"Apa kamu tidak tahu? Penatua diizinkan untuk menguji orang tersebut jika dia layak 
menerima medali kesetiaan. " 

Dia sekarang tahu mengapa tidak ada dari tujuh leher Huan Yi yang bergetar. Itu karena 
tidak ada dari mereka yang mengirim pesan telepati. Pesan itu jelas datang dari belakang, 
di pintu masuk wisma. 

'Wow ... jadi aku bisa memanfaatkan pesan telepati!' 

Lebih mengejutkan bahwa Nano bisa mendengar pesan telepati orang lain. Tapi Yeowun 
tidak bisa menjelaskan bahwa kemampuan Nano membuatnya memanfaatkan pesan 
telepati, dan dia juga tidak perlu mengungkapkan ini. 

"Kamu sudah meluangkan waktu untuk menjawab sejak Mun Ku diperkenalkan. Saya pikir 
seseorang mungkin mengirim pesan telepati saat itu. " 

"?!" 

"Tetapi saya melihat tidak ada seorang pun di antara ketujuh orang ini yang 
menggelengkan leher mereka untuk mengirim pesan telepati. Maka itu berarti hanya ada 
satu yang bisa mengirim pesan. " 

"Oh ..." 

Wajah Nhu Yayen berubah aneh. Dia mengenali Mun Ku saat dia melihat di gerbang raksasa 
di depan mansion. Itu adalah topeng yang dia buat sendiri, jadi tidak mungkin dia tidak 
akan mengenali. Dia tidak berencana mengambil orang lain, tetapi berubah pikiran. 

'Tidak. Mari kita gunakan dia. ' 

Jika Mun Ku ada di sini untuk membantu Yeowun, maka dia pikir Mun Ku akan mencoba 
membantu Yeowun untuk mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Huan Yi. Jadi, jika dia 
membodohi Mun Ku, hanya satu yang mengenal Huan Yi, Nhu Yayen berpikir akan lebih 
sulit bagi Yeowun untuk menemukannya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Saya mengizinkannya untuk bergabung, membuatnya lebih membingungkan tetapi itu 
justru merugikan saya. Kamu luar biasa. " 

Nhu Yayen menerima persepsi Yeowun tentang masalah ini. Dia tidak berpikir remaja 
sebelum dewasa dapat memikirkannya secara rasional. Nhu Yayen kemudian tersenyum 
feminin pada Yeowun, masih dengan kekuatannya qi menghalangi kekuatan Yeowun dan 
berbicara. 

"Saya Huan Yi, pemimpin Ghost Illusion Clan." 

"Aku Chun Yeowun." 

"Kamu lulus tes pertama, jadi haruskah kita pindah ke yang berikutnya?" 

"Apa tes kedua?" 

"Kami adalah Sekte Iblis. Jika Anda menginginkan persetujuan saya, buktikan diri Anda 
dengan kekuatan Anda sebagai seniman bela diri. " 

Dan pada saat itu, tangan Huan Yi melepaskan kekuatan yang kuat dan melemparkan 
tangan Yeowun ke belakang. 

"Dia kuat." 

Yeowun mencoba bereaksi dengan cepat, tetapi tangan Nhu Yayen menciptakan banyak 
bayangan saat dia masuk. Yeowun memblokirnya dengan pisau Dance Butterfly, tetapi dia 
dipukul dari tendangan cepat ke dadanya dan dibuang ke halaman depan wisma. 

"Ugh!" 

Dan ketika dia menginjakkan kakinya, energi yang masuk ke dalam dirinya melalui 
tendangan dikirim keluar dari tubuhnya, dan tanah yang dia jadikan kakinya retak. 

"Pangeran!" 

Teriak Mun Ku kaget. Dia pikir Huan Yi kuat karena dia adalah salah satu dari 12 penatua, 
tapi dia bahkan tidak bisa mengikuti gerakan Huan Yi karena dia terlalu cepat. Huan Yi 
berjalan keluar dari wisma dan datang ke Chun Yeowun. 

"Kupikir kita mungkin merusak wisma itu jika kita bertarung di sana." 

'Seni Roh Hantu' 

Yeowun ingat formasi yang baru saja dilakukan Huan Yi. Itu adalah pembentukan Seni Roh 
Hantu yang Yeowun lihat di lantai lima perpustakaan di Akademi Iblis. Perbedaannya 
adalah bahwa itu lebih tepat dan telah memperbaiki banyak masalah dari masalah 
perpustakaan. 
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"Jadi, bahkan jika aku pikir itu formasi yang kulihat di perpustakaan, aku seharusnya tidak 
berpikir itu adalah hal yang sama." 

Seniman bela diri dengan kekuatan seperti itu pasti akan meningkatkan dan 
mengembangkan seni bela diri dari waktu ke waktu. Yeowun menjadi serius dan Huan Yi 
tersenyum. 

"Saya menantikan ini setelah saya mendengar Anda mengalahkan pemimpin klan Racun. 
Orang tua itu berjalan dengan tongkat, tapi dia benar-benar monster. " 

Huan Yi tidak pernah berperang melawan Baek Oh sendiri, tetapi dia melihat kekuatan 
Baek Oh beberapa kali dalam perang. Huan Yi adalah pria yang aneh, tapi dia juga seniman 
bela diri. Dia tidak bisa melawan Baek Oh karena mereka adalah penatua yang sama, tetapi 
dia membayangkan berkelahi dengan Baek Oh berkali-kali. Tetapi bahkan setelah mencoba 
berkali-kali, hasil imajinasinya selalu kalah dari Baek Oh. 

"Jika kamu mengalahkannya, kamu bisa menjadi alternatifku." 

Dia ingin menguji melalui Chun Yeowun. Jika dia akan mengalahkan Yeowun, maka itu 
berarti dia mengalahkan Baek Oh juga. 

"Aku dengar kamu ahli dalam pedang? Dan bahwa Anda diajar oleh Guardian Submeng 
Kanan? " 

Dan ketika dia berbicara, salah satu Huan Yi palsu dari meja muncul dan memberikan pisau 
merah kepada Huan Yi. Saat dia mengeluarkannya, bilah berhias menghiasi dirinya. Itu 
dibuat dengan baja dingin, yang diwarnai dengan logam gelap. Itu terlihat seperti senjata 
yang sangat bagus. 

"Baik. Spesialisasi saya adalah dengan pisau juga. " 
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Chapter 155 
Bab 155: Senilai waris (9) Seni bela diri Huan Yi adalah Ghost Illusion Blade. Yeowun 
terkejut karena dia tahu bahwa Seni Roh Hantu bukan seni bela diri terkuat klan. Sudah 
lama sejak Yeowun bertarung melawan ksatria menggunakan keterampilan pisau. Tapi 
tidak seperti Chun Yuchan yang Yeowun lawan saat itu, Huan Yi jauh lebih kuat. 

Yeowun kemudian menarik White Dragon Blade. Saat pedang putih itu menampakkan 
dirinya, Huan Yi menyeringai. 

"Itu pisau yang luar biasa. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Lakukan yang terbaik 
seperti ketika kamu bertarung dengan orang tua Baek Oh. " 

Huan Yi kemudian didakwa di Yeowun. Saat tangannya melintas, bilahnya melepaskan 
jejak yang tak terhitung jumlahnya saat turun ke Yeowun. 

"Hah!" 

Yeowun kemudian melepaskan formasi kedua dari pisau dansa Butterfly untuk 
mempertahankan dirinya. White Dragon Blade dengan cepat berputar dan menyerang ke 
pisau Huan Yi. 

Dengan kekuatan yang kuat Qi memegang sekitar dua bilah yang saling bertabrakan, suara 
besar bentrokan logam menyebar. Itu sangat besar sehingga anggota Chun Yeowun dapat 
mendengarnya. Ko Wanghur mengerutkan kening dan mengeluh kepada penjaga. 

"Apa yang terjadi di dalam ?!" 

"Kami tidak akan tahu." 

Para penjaga tetap berada di luar gerbang, jadi mereka juga tidak punya cara untuk 
mengetahuinya. Tapi suara benturan logam yakin bahwa orang-orang bertarung di dalam. 
Anggota Yeowun yang mengira sesuatu terjadi pada Yeowun tidak bisa tinggal lagi. Baekgi 
berjalan maju. 

"Kita harus masuk." 

"Tidak, kamu tidak bisa-ARGH!" 

Penjaga mencoba menghentikannya tetapi tidak ada gunanya. Bakgi langsung menendang 
mereka membuat mereka pingsan dan berjalan masuk. Sama Chak bergumam dengan 
cemberut. 

"Bisakah kita melakukan ini?" 
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Bahkan jika ini darurat, mereka masih di rumah sesepuh ke-11 dari Sekte Iblis. Meledak 
dengan mengalahkan penjaga seperti ini sama dengan menantang Klan Ilusi Hantu itu 
sendiri. 

"Tuan mungkin dalam bahaya. Siapa yang peduli tentang itu! " 

Hu Bong berbicara dan berlari. 

"Keselamatan Guru adalah yang utama. Ayo pergi." 

"Y-ya, baiklah." 

Ko Wanghur juga berlari dan Sama Chak harus mengikuti mereka juga. 

Dan di halaman di depan wisma, Chun Yeowun dan Huan Yi sudah bertarung melalui 
sepuluh formasi. Keduanya menggunakan formasi blade yang sangat cepat yang membuat 
Mun Ku yang menyaksikan menjadi pusing. 

'Jadi, ini adalah pertarungan antara prajurit tingkat tertinggi.' 

Halaman itu penuh dengan kerusakan dari pedang. Jika mereka bertarung di dalam gedung, 
maka itu pasti akan menghancurkan tempat itu. 

"Dia kuat. Untuk menjadi sekuat ini pada usia seperti itu ... tapi ini tidak cukup untuk 
membunuh Baek Oh. ' 

Huan Yi heran dengan Chun Yeowun, tapi dia pikir itu tidak cukup. Dia mendengar dari 
Sama Yi bahwa Yeowun telah mengalahkan Baek Oh dengan kekuatan yang luar biasa, 
tetapi sepertinya Yeowun tidak berada di level itu. 

"Ini tidak akan cukup untuk menerima persetujuanku!" 

Huan Yi berteriak mengecewakan saat dia membenturkan pedangnya ke Yeowun. Tapi 
Yeowun tampaknya tidak bergerak. Ada banyak yang mengejeknya di akademi, dan jika dia 
akan diejek, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. 

"Aku tidak bisa mengalahkannya dengan pisau dansa Butterfly." 

Huan Yi, yang memiliki pengalaman dalam pertempuran melihat Right Guardian berkelahi 
berkali-kali, jadi dia tahu kelemahan pedang tarian Kupu-kupu yang membuatnya lebih 
sulit dikalahkan dengan menggunakan keterampilan itu. Yeowun harus menunjukkan yang 
terbaik. 

"Kalau begitu, haruskah aku mencobanya?" 

Pedang Kekuatan Setan Langit sangat mirip dengan Seni Pedang Setan Langit sehingga 
tidak ada cara bagi Huan Yi untuk tidak tahu apa itu. Kemudian dua seni bela diri terbaik 
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yang dimiliki Yeowun ditinggalkan dengan dua. Skill Counter Sword -- Twenty Four Demon 
Sword atau skill Blade dari Blade God. Yeowun memilih yang terakhir. 

Ketika Yeowun cepat mengambil langkah untuk menjaga jarak, Huan Yi menjadi terkejut. 
Sikap Yeowun telah berubah dengan tajam dari tarian Butterfly. 

'Hah? Apa ini?' 

Huan Yi yang memiliki banyak pengalaman tidak pernah melihat sikap seperti itu. Tapi 
tidak ada cara bagi pejuang seperti Chun Yeowun untuk menggunakan seni bela diri yang 
lemah, jadi Huan Yi dengan tenang mengirim energi ke pedangnya. Yeowun 
memperingatkan Huan Yi dengan suara pelan. 

"Aku mungkin tidak bisa mengendalikannya. Pastikan Anda mempertahankannya dengan 
semua kekuatan Anda. " 

"Hah?" 

Pada saat itu, Chun Yeowun menyerang dengan cara yang kuat tidak seperti sebelumnya. 

'A-apa ini ?!' 

Huan Yi cepat tidak menyenangkan formasi terakhir dari keterampilan pedangnya untuk 
mempertahankan dirinya. Dengan dua bilah saling serang, bunyi logam bentrok memenuhi 
area itu. Tapi Huan Yi mengerutkan kening. Gerakan pedangnya yang cepat dimentahkan 
dari pedang Yeowun yang berasal dari sudut yang aneh. 

"Formasi apa ini?" 

Huan Yi adalah pengguna pisau berbakat yang tahu bahwa sudut penggunaan pisau yang 
aneh akan menghancurkan otot pengguna. Tapi Yeowun berhasil melakukannya dengan 
mudah. Huan Yi berusaha mempertahankan pedang itu sebanyak yang dia bisa, tetapi 
kekuatan yang menghunus pedang Yeowun begitu kuat sehingga membuat Huan Yi 
kehilangan cengkeramannya pada pedangnya. Tapi Yeowun masih memiliki formasi 
terakhir pada bilahnya. 

'T-tidak!' 

Dan saat gerakan terakhir menimpanya, Huan Yi menjadi ketakutan dan menutup matanya. 
Suara ledakan besar menghantam telinganya. Huan Yi, yang takut akan hidupnya menjadi 
tegang dan wajahnya basah oleh keringat, menurunkan make up dengannya. 

"Ugh ... hu ...." 

Huan Yi terengah-engah dan membuka matanya. Bilah Naga Putih yang turun ke arahnya 
seolah akan memotongnya menjadi dua didorong ke bawah di sebelahnya. Gerakan 
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terakhir yang Yeowun pukul dengan pedang telah memotong tanah dan bahkan ke dinding. 
Sangat mengejutkan melihat kekuatan sedemikian rupa sehingga Huan Yi kehilangan kata-
kata. 

'Dia ... benar-benar monster.' 
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Chapter 156 
Bab 156: Senilai seorang ahli waris (10) Bakgi dengan cepat menemukan dari mana suara 
bentrokan logam berasal. Itu di luar bangunan kecil di sebelah kanan setelah halaman 
utama. Bakgi dengan cepat mencoba berlari ke tempat itu, tetapi dia harus berhenti dalam 
beberapa langkah. Pria dengan pakaian sutra biru tiba-tiba muncul dan menyerang Bakgi. 
Itu adalah serangan, tetapi Bakgi dengan cepat bisa membalas dengan tendangannya. 
Setelah bertarung melawan satu sama lain untuk satu formasi, dua dari mereka 
menjauhkan diri dari satu sama lain. Pria paruh baya tampak kaget pada Bakgi, seorang 
pria muda dengan kekuatan seperti itu. Tetapi pemuda itu berteriak setelah itu. 

"Pemuda. Beraninya kau membobol tempat ini ?! " 

Dan pada kata itu, lebih dari lima puluh prajurit dengan pakaian dan lengan hitam keluar 
dari gedung dan mencoba melingkari mereka. 

"Bakgi!" 

Hu Bong, Ko Wanghur dan Sama Chak kemudian mengikuti dan meletakkan punggung 
mereka di punggung Bakgi. 

"Hmm. Ini yang saya harapkan. " 

Sama Chak bergumam sambil mengeluarkan pedangnya. Dia tertangkap basah, mengira 
Yeowun dalam bahaya tapi tidak mungkin peringkat tertinggi seperti Klan Hantu Ilusi tidak 
akan siap untuk penyusup. Semua prajurit dengan pakaian hitam memiliki dua belati di 
tangan mereka dengan topeng yang sama seperti para penjaga itu, tetapi wajah mereka 
seperti monster yang terdistorsi. 

"Itu menyeramkan." 

Hu Bong berbicara saat dia bersiap di Sword of Illusion. Topeng menyeramkan membuat 
musuh merasa takut. Tetapi bahkan tanpa itu, semua prajurit ini tampaknya mereka adalah 
prajurit yang sangat terampil. 

"Empat dari kalian ... klan apa yang membuatmu begitu kasar?" 

Pria paruh baya dengan pakaian sutra biru berteriak marah. Jika rumah itu tidak di dalam 
kultus, mereka sudah bisa mengalahkan para pemuda ini, tetapi ini di dalam kultus, di 
mana semua orang adalah seorang kultus. 

"Kalian yang pertama ..." 

"Tunggu sebentar." 
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Bakgi, yang frustasi pada orang-orang ini menghalangi jalan mereka sementara tuan 
mereka dalam bahaya, tetapi Ko Wanghur menghentikannya. 

"Kita tidak bisa membuat lebih banyak masalah." 

Ko Wanghur kemudian mengeluarkan dua medali dari sakunya dan menunjukkannya 
kepada mereka. 

"Hah?" 

Salah satunya adalah medali yang membuktikan dia sebagai peringkat Master dalam kultus, 
dan satu adalah medali yang mengatakan 'Demon Fist' yang menunjukkan dari mana klan 
dia berasal. 

"Saya Ko Wanghur dari klan Demon Fist." 

"Setan Tinju?" 

Demon Fist klan dikenal sebagai pengguna tinju yang kuat dan salah satu klan peringkat 
tinggi. Pria paruh baya itu berbicara dengan cemberut. 

"Apakah kamu putra Ko Wanghen?" 

"Ya pak." 

"Seorang putra dari klan berpangkat tinggi menerobos ke rumah klan lain di jam ini? 
Apakah ayahmu mengajarimu melakukan hal seperti itu? " 

Tidak enak rasanya mendengar pria itu berbicara tentang ayahnya, tetapi Ko Wanghur 
merespons dengan tenang. 

"Maaf, tapi kami pikir sesuatu telah terjadi pada tuan kami yang masuk ke sini beberapa 
waktu yang lalu, jadi kami harus masuk." 

"Menguasai?" 

"Ini Pangeran Chun Yeowun, Penatua ke-12." 

Atas namanya, manusia menjadi terkejut. Nama Chun Yeowun paling terkenal dalam 
beberapa hari terakhir. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama pria 
yang lulus ujian keenam akademi, dan putra Tuhan yang bukan berasal dari enam klan. 

'Apakah tamu tadi, pangeran Chun Yeowun saat itu?' 

Nama pria itu adalah Ou Gung, salah satu pemimpin klan Ghost Illusion. Dia pikir tamu itu 
hanya salah satu dari kenalan Huan Yi ketika Huan Yi sendiri pergi untuk menemuinya, 
tetapi tampaknya Huan Yi, pemimpin aneh telah melakukan sesuatu lagi. Ou Gung juga 
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mendengar pedang saling bertabrakan. Suara itu cukup untuk membuktikan bahwa siapa 
pun yang bertarung setara. 

"Mengapa pemimpin itu berperang melawan Pangeran Chun Yeowun?" 

Ou Gung menjadi ingin tahu dan Ko Wanghur berbicara dengannya. 

"Ada masalah dengan tuan kita, jadi bagaimana mungkin kita, sebagai pelayan hanya 
menunggu di luar? Izinkan kami melihat apa yang terjadi di dalam. " 

Ko Wanghur benar, tapi ini adalah rumah dari klan Ghost Illusion. Ko Wanghur dan teman-
temannya tidak diizinkan berjalan dengan bebas. 

"Maaf, tapi kita tidak bisa mengganggu apa yang dilakukan pemimpin kita." 

Dan ketika Ou Gung berbicara, lima puluh prajurit memblokir jalan menuju wisma. Mereka 
tidak diberi pilihan. Ko Wanghur, yang menganggap tidak ada waktu untuk disia-siakan, 
mengepalkan tinjunya dan bersiap. Ou Gung juga meningkatkan energinya untuk siap dan 
memberikan peringatan terakhir. 

"Kamu adalah pria muda, jadi aku akan memperingatkanmu terakhir kali. Jika kamu 
mundur sekarang, aku akan memberitahu pemimpin kita untuk tidak menyakiti Pangeran 
Chun Yeowun dan ... " 

Tetapi sebelum Ou Gung dapat selesai berbicara, energi luar biasa yang bahkan membuat 
mereka menjadi kedinginan keluar dari wisma. Semua orang berpaling ke arah dan pada 
saat itu, dinding yang menutupi rumah tamu itu dihancurkan, dengan kekuatan qi biru 
melesat keluar darinya, meninggalkan tanda yang jelas bahkan di luar dinding. 

"P-Pemimpin!" 

Ou Gung dan prajurit klan Ghost Illusion menduga sesuatu yang buruk telah terjadi dan 
dengan cepat berlari ke rumah tamu. 

"Kita harus pergi juga!" 

Ko Wanghur, Bakgi, Sama Chak, dan Hu Bong kemudian mengambil kesempatan ini untuk 
mengikuti ke wisma. Dan ketika mereka berlari, mereka melihat prajurit klan Ghost Illusion 
berdiri dengan kaget. 

"Ah ah!" 

Mereka terengah-engah. Mereka melihat Chun Yeowun berdiri dengan White Dragon 
Blade-nya, dan Nhu Yayen dengan salah satu lututnya di tanah, memberikan sesuatu 
kepada Yeowun. Itu adalah medali yang terbukti menjadi penatua ke-11. 
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"Penatua ke-11, dan Pemimpin klan Ghost Illusion. Huan Yi menerima Pangeran Chun 
Yeowun sebagai pewaris takhta yang sah. Tolong anggap ini sebagai bukti kesetiaan saya. " 

"Dia bukan penasihat!" 

Anggota yang tidak tahu identitas asli Nhu Yayen terkejut. Dan dari melihat halaman yang 
hancur, mereka menyadari Chun Yeowun telah memenangkan duel melawan Huan Yi. Hu 
Bong menyeringai dan berbicara dengan Ou Gung, yang menatap pemimpinnya dengan 
heran. 

"Hehe, terima kasih. Jadi, kurasa tidak ada kerusakan yang datang pada tuan kita saat itu. " 
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Chapter 157 
Bab 157: Nilai seorang ahli waris (11) Setelah semuanya beres, meja teh baru didirikan di 
wisma. Kali ini, bahkan anggota Chun Yeowun diizinkan untuk menikmati teh hangat di 
dalamnya. Huan Yi, yang make up-nya terhapus dari keringat, kembali dengan make up 
baru. Tetapi bahkan wajah ini, masih merupakan topeng, bukan topeng aslinya. Alasan 
mengapa Huan Yi menutupi wajahnya dengan topeng adalah karena klannya adalah salah 
satu dari operasi rahasia kultus. Untuk alasan ini, Huan Yi yang adalah pemimpin kelompok 
tersebut diizinkan untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya selain dari Tuhan sendiri. 

"Jika kamu menjadi Tuhan masa depan, maka aku akan menunjukkan kepadamu wajah 
asliku." 

"... Dipahami." 

Mungkin tindakan feminin ini juga merupakan hasil dari identitas palsu. Chun Yeowun, 
yang duduk di kursi berperingkat tertinggi di atas meja, bertanya kepada Huan Yi di 
sebelah kanannya. 

"Apakah Huan Ya bukan putra kandungmu?" 

"Oh ... jadi kamu tahu kalau begitu." 

Yeowun sebenarnya berpikir lebih baik untuk bertemu dengan Huan Ya dan membujuknya 
untuk bergabung, daripada bertemu dengan Huan Yi sendiri. Huan Ya, yang tampak 
mengerikan, tidak pernah bergabung dengan siapa pun. 

'Sebuah topeng?' 

Dengan Nano, Yeowun dapat melihat langsung bahwa Huan Ya memiliki topeng di 
wajahnya. Tapi Chun Yeowun tidak peduli bagaimana penampilan Huan Ya, jadi dia 
menawarkan Ya untuk bergabung dengannya. Huan Ya memang menunjukkan 
ketertarikan, tetapi pada akhirnya dia menolak. Dia bersikeras bahwa dia membutuhkan 
persetujuan pemimpinnya untuk memihak siapa pun. Dan ketika mereka berbicara, Huan 
Ya selalu mengatakan ayahnya sebagai pemimpinnya. Yeowun kemudian berpikir itu aneh 
bahwa Huan Ya tidak dapat memilih tuannya sendiri dan menyerah untuk merekrut Huan 
Ya. Itu sebabnya dia harus mengunjungi Huan Yi sendiri. 

"Aku tidak bisa punya bayi." 

"Apa?" 

Yeowun menjadi bingung dan Huan Yi menutup mulutnya dan menjelaskan dengan malu-
malu. 
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"Keterampilan bernapas klan kami yang unik ... Yin of the Ghost memiliki terlalu banyak 
energi Yin yang mengharuskan kita mengebiri pada usia muda." 

"Haiiiek!" 

Hu Bong dan Ko Wanghur melirik area genital mereka sendiri dan mengerutkan kening. 

'A-apa ?!' 

Mun Ku juga menjadi memerah dan mengepakkan tangannya seolah-olah dia panas. 
Tampaknya tindakan feminin Huan Yi adalah dari dikebiri, bukan dengan niatnya. Juga 
dengan Yin of the Ghost, itu memberi lebih banyak energi feminin ke dalam tubuh yang 
membuat pengguna menjadi lebih feminin. Huan Ya menutupi dirinya dengan topeng sejak 
usia muda untuk menjauhi orang lain karena alasan ini. 

"Jadi, klan kita selalu meminta kita untuk mengadopsi seorang putra. Ini sebenarnya lebih 
seperti guru dan murid. " 

Yeowun mengangguk. Huan Yi tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada orang lain 
selain Tuhan, tetapi dia menyukai Chun Yeowun jadi dia menjelaskan ini. 

"Kamu semua harus melupakan apa yang kamu dengar hari ini." 

Dan itu hanya berlaku untuk Chun Yeowun. Hu Bong menjadi tegang karena suara 
otoritatif. Huan Yi kemudian merilekskan wajahnya dan menoleh ke Ko Wanghur dengan 
tampang memikat dan tersenyum. 

"Kepercayaan kami, Master Ko Wanghur diizinkan." 

"... Aku akan tetap diam juga." 

Ko Wanghur menjadi tegang dengan cara lain. Dan ketika mereka berbicara sambil minum 
teh, Huan Yi tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya pada Mun Ku. 

"Jadi, kapan kamu akan mengungkapkannya?" 

"Hah?" 

"... Kamu keluar dari akademi sekarang, jadi ..." 

"Aaaaaaaaaaaaaah! U-uh, kita akan pergi ke Demon Dragon Clan ketika kakekku kembali, 
jadi a-aku akan bicara kalau begitu. " 

Mun Ku dengan cepat menghentikan Huan Yi berbicara. Hanya satu yang tahu jenis 
kelaminnya yang sebenarnya di antara orang-orang ini adalah Chun Yeowun. Ada alasan 
untuk merahasiakannya ketika mereka berada di akademi, tetapi dia juga tahu bahwa tidak 
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ada lagi alasan baginya untuk merahasiakan itu dari anggota-anggotanya. Tapi rasanya 
memalukan untuk mengungkapkannya kepada orang lain sekarang, jadi dia menunda itu. 

"Hahaha, oke. Saya mengerti." 

Dan ketika mereka selesai waktu minum teh, Huan Yi menawarkan kepada Yeowun dan 
anggota-anggotanya. 

"Jika kamu baik-baik saja, kamu bisa tinggal di guesthouse kami untuk sementara waktu 
jika kamu mau /" 

Dia tahu bahwa Yeowun tidak memiliki klan untuk tinggal sekarang, jadi dia 
menawarkannya demikian. Yeowun membutuhkan tempat tinggal sementara menjauh dari 
enam klan. Itu berterima kasih atas tawaran tersebut. 

"Terima kasih banyak atas keramahtamahannya. Jika tidak apa-apa, bisakah kita 
mengambil satu orang lagi ...? " 

"Tentu saja." 

Huan Yi setuju. Ketika keluar dari akademi, Chun Yeowun ingin kembali ke rumah lamanya 
dan bertemu dengan Penjaga Jang, tetapi dia harus datang ke tempat ini terlebih dahulu. 
Huan Yi memberi tahu Yeowun bahwa dia akan menjemput Jang dengan mengirim 
seseorang, tetapi Yeowun mengatakan dia akan pergi sendiri. Dia ingin mengunjungi 
rumah lamanya juga. 

Chun Yeowun kemudian pergi ke sisi selatan Kultus Iblis tempat rumah aslinya berada. Dia 
berpikir banyak hal mungkin telah berubah, tetapi rumahnya masih bersih. Penjaga Jang 
biasa bangun pagi-pagi dan membersihkan halaman setelah latihan paginya selesai. 

"Dia masih sama." 

Dia telah tinggal di rumah kecil bersama Penjaga Jang sampai dia berusia 15 tahun. Penjaga 
Jang seperti orang tua baginya. Yeowun menjadi bersemangat untuk melihat Penjaga Jang 
dalam waktu yang lama dan dengan cepat membuka gerbang dan berjalan masuk. 

'Jadi, di sinilah dia tumbuh dewasa ... hehe.' 

Mun Ku dan anggota lainnya mengikutinya dengan tatapan ingin tahu. Tapi Chun Yeowu, 
yang berjalan ke halaman, hanya berdiri di sana dengan tatapan suram. 

"Pangeran?" 

Chun Yeowun menatap kamar Guard Jang dengan mata gemetar dan bergumam. 

"Aku tidak merasakan siapa pun di dalam." 
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Chapter 158 
Bab 158: Ke dalam mulut ular (1) "Hah?" 

Ko Wanghur, Mun Ku, Bakgi, dan Sama Chak juga adalah prajurit tingkat master super 
sehingga mereka membuka indra deteksi mereka dan merasakannya, tetapi tentu saja 
tidak ada seorang pun. Itu adalah salah satu dari dua. Salah satu dari mereka adalah 
prajurit yang sangat kuat yang bisa bersembunyi, dan yang lain adalah bahwa rumah itu 
benar-benar kosong. Yeowun dengan cepat membuka kamar Guard Jang tapi itu kosong. 

'Apa ini? Dia tidak di sini pada jam ini? ' 

Itu sedikit lewat tengah malam, jadi Jang seharusnya tidur. Bukan waktunya baginya untuk 
berjalan-jalan. Kamar itu masih menyimpan barang-barang Guard Jang, jadi pasti dia masih 
tinggal di sini, tapi aneh. 

'Tidak ada panas...' 

Yeowun kemudian menyadari tidak ada panas di ruangan itu. Itu musim dingin, jadi Jang 
akan memanaskan rumah dengan kompor di dapur, tetapi tidak ada panas. Tampaknya 
rumah itu kosong selama setidaknya tiga atau empat hari. Ketika Yeowun keluar, semua 
anggota yang memeriksa kamar lain keluar dengan tampilan kecewa. 

"Tidak ada siapa pun, tuan." 

Mereka dapat melihat bahwa Chun Yeowun tidak senang dengan ini dan Hu Bong 
melaporkan dengan tenang. 

"Pangeran, mungkin Penjaga Jang pergi mengunjungi suatu tempat? Seperti klannya 
sendiri? " 

Mun Ku bertanya untuk jaga-jaga, tapi Yeowun menggelengkan kepalanya. Dia mendengar 
bahwa Penjaga Jang adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki rumah. 

'Mari kita tenang ... mari kita selidiki ini.' 

Yeowun kemudian keluar dari halaman dan melihat ke tanah. Dia pertama-tama berpikir 
bahwa halaman itu disapu dengan bersih sehingga tidak ada masalah, tetapi jika Penjaga 
Jang kosong pada jam ini, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. 

"Ini aneh. Ini terlalu bersih. " 

Tidak ada orang, tetapi aneh melihat seluruh rumah terorganisir dengan rapi. Jika ada jejak 
pertarungan, dia bisa menebak dari sana, tapi tidak ada jejak apa pun. 
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Yeowun menggigit bibirnya dan melihat sekeliling tetapi itu terlalu sulit untuk ditemukan. 
Tampaknya ada jejak yang sengaja dihapus. Jika itu masalahnya, itu adalah seseorang yang 
telah merencanakannya sejak lama. Yeowun kemudian memesan Nano. 

'Nano, pindai seluruh rumah dan temukan tanda seseorang mendobrak atau berkelahi.' 

[Ya tuan. Memindai setiap area rumah yang terlihat.] 

Dengan suara Nano, Yeowun melihat cahaya putih memindai seluruh rumah. Dan setelah 
beberapa saat, suara Nano berbicara kepadanya. 

[Mengaktifkan augmented reality di atas penglihatan pengguna.] 

Dan di mata Yeowun, sebuah titik merah ditempatkan di tempat Yeowun melihat, dengan 
garis-garis putih dan tulisan yang menggambarkannya. 

"Oh." 

Titik itu terletak di atas pilar, tepat di atas batu penjuru rumah. Itu ke arah bawah yang 
Yeowun tidak tahu pada awalnya, tetapi dia menemukan sesuatu yang tampak seperti 
tanda pedang di atasnya. 

'Pedang?' 

Itu lebih seperti jejak yang ditinggalkan oleh pedang qi. Jika ada lebih banyak, maka itu 
akan memungkinkan dia untuk mencari tahu formasi apa yang digunakan, tetapi ini terlalu 
samar. Bahkan Nano tidak bisa menganalisis apa itu. 

"Tanda pedang? Hmm ... " 

Ko Wanghur mengerang ketika dia memeriksa tanda dengan lampu obor. Tampaknya 
Penjaga Jang disergap. Masalahnya di sini adalah apakah Penjaga Jang masih hidup atau 
tidak. Chun Yeowun menjadi muram saat ia mulai berpikir sesuatu telah terjadi pada 
Penjaga Jang yang membesarkannya. Dia lebih suram daripada saat dia berada di akademi. 

"Jika itu pedang, maka kita bisa mempersempit siapa di belakang ini." 

Sama Chak melihat tanda pedang dan berbicara kepada Yeowun. Semua orang di sini tahu 
siapa musuh Yeowun. 

"Ada tiga klan yang menggunakan pedang di antara enam klan." 

Klan pedang, klan Bijaksana dan klan Lust menggunakan pedang. Nafsu klan tidak secara 
teknis terbaik di pedang, tetapi mereka masih menggunakannya. Ko Wanghur juga 
mengangguk setuju. 
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"Saya kira mereka telah menghapus sebagian besar jejak. Sepertinya mereka sudah 
merencanakan ini. " 

Bahkan dengan pemindaian Nano, hanya mungkin untuk menemukan satu jejak yang 
tersisa. 

"Klan mana itu?" 

Yeowun mencoba mempersempitnya, tetapi ketiga klan tampaknya sangat mungkin untuk 
melakukan ini. Seperti halnya klan Sword dan Lust, Yeowun telah memotong lengan 
pangeran dan putri mereka, jadi mereka pasti marah padanya. 

'Haruskah saya menghapus klan Wise dari daftar tersangka?' 

Dia telah menjadikannya tersangka sebagai pembunuh, tetapi tidak ada cara bagi klan Wise 
untuk mengetahui bahwa itu adalah karya Chun Yeowun. Dan dengan Chun Muyun dan Mu 
Jinyun ditangkap, dan dengan empat klan lainnya yang bermusuhan, sepertinya tidak 
mungkin klan Wise akan melakukan sesuatu seperti ini. Tapi Yeowun merasa dia harus 
curiga pada klan Wise. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Seperti yang dipikirkan Chun Yeowun, Hu Bong membuat ide. 

"Tuan, mengapa kita tidak mencari setiap klan? Saya mendengar Tuhan dan para penatua 
belum kembali, jadi mungkin mudah untuk menyelinap masuk. " 

Dia menawarkan untuk menyerang sementara Lord and Elders tidak ada di sini. Sama Chak 
menjawab. 

"Itu tidak semudah yang kau pikirkan. Anda tidak dapat meremehkan kekuatan enam klan 
bahkan tanpa pemimpin mereka. " 

Klan Ghost Illusion, yang bukan salah satu dari enam klan terlalu cepat bereaksi terhadap 
pengganggu. Jika Yeowun dan anggota-anggotanya perlu mencari seluruh rumah, maka 
sulit bagi mereka untuk tidak diperhatikan. 

"Sama Chak benar. Hu Bong, ada alasan mengapa enam klan memerintah kultus kita. Dan 
untuk orang-orang ini yang melakukan hal seperti itu, mereka harus berjaga ketat di .... Oh! 
Menguasai!" 

Ko Wanghur lalu memberikan ide bagus saat berbicara. 

"Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini?" 
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Chapter 159 
Bab 159: Ke dalam mulut ular (2) Dan hari telah berlalu. Di tempat yang gelap dan berawa, 
hanya ada satu lilin yang menerangi tempat itu. Ruangan itu ditutupi dengan jeruji besi 
yang hanya bisa dibuka dari luar. Di dalam sel, bau darah memenuhi seluruh ruangan. Dan 
di dinding, ada seorang pria yang diikat dengan rantai di kedua lengannya, digantung di 
dinding. Dia telanjang, tetapi tubuhnya berdarah karena siksaan hebat. Dia tidak memiliki 
kuku, dan jari-jari tangan dan kakinya dipotong, bahwa itu dibungkus dengan kain linen. 
Setiap luka-lukanya menumpahkan kucing. Kepala pria itu jatuh pingsan karena 
penyiksaan hebat. Pria paruh baya yang tampaknya penyiksa kemudian menempatkan 
stempel logam yang dipanaskan ke cheset pria itu. 

"AAAAAAARGH!" 

Pria itu kemudian bangun dengan teriakan menyakitkan. Wajahnya yang ditutupi rambut 
terungkap. Penjaga itu, Jang Gageng yang hilang. Dia sudah hancur lebur dengan tiga hari 
penyiksaan. 

"Siapa yang memberitahumu kamu bisa tidur? Anda tidak diperbolehkan tidur sampai 
Anda menjawab semua pertanyaan saya. " 

"AAAAAAAAAAAAAAAAARGH!" 

Kali ini, pria itu meletakkan logam di paha Guard Jang. Itu sangat menyakitkan sehingga dia 
bahkan ingin mati. Energi internalnya disegel sehingga dia tidak bisa bunuh diri dan semua 
giginya dicabut sehingga dia tidak bisa menggigit lidahnya juga. 

"Dia tangguh, hanya untuk penjaga." 

Suara wanita datang dari luar sel. Itu adalah wanita dengan pakaian mewah dan kerudung 
merah di atas kepalanya. ITU adalah Lady Mu. 

"Izinkan saya menanyakan ini untuk terakhir kalinya. Apakah Tuhan mengajarinya jenis 
seni bela diri? " 

"Nnngh ... T..tidak ... t ... ada ... ish ... nt ..." 

Penjaga Jang nyaris tidak menjawab. Dia telah menjawab hal yang sama sejak dia dibawa 
ke sini, tetapi Lady Mu terus menyiksanya. 

"Hah, kamu masih bersikeras bahkan dengan napas sekaratmu. Lanjutkan." 

"Ya, Nyonya." 
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Torturer mencoba memulai penyiksaan lagi, ketika seseorang masuk ke dalam sel. Itu pria 
paruh baya dengan jenggot panjang. Ketika Lady Mu memandangnya, pria itu membungkuk 
dan melaporkan. 

"Nyonya, dia keluar." 

"Dia keluar? Maksud kamu apa?" 

"Chun Yeowun keluar dari akademi." 

Lady Mu kemudian bangkit segera dari kursi dengan ekspresi terkejut. Dia sudah 
menunggu begitu lama sampai Chun Yeowun keluar dari akademi. 

"Hahahaha. Itu bagus. Dia sangat disayangkan bahwa dia keluar dari akademi saat ini. Jadi, 
dimana dia? " 

"Dia adalah..." 

Nona Mu terkejut melihat keberadaan Chun Yeowun di sini. Penjaga Jang, yang disiksa, 
menjadi putus asa saat mendengar berita tentang Chun Yeowun. 

'Pangeran...' 

Dan setelah satu jam ... 

Ada dua jalan paling ramai di dalam kastil Setan Kultus. Salah satunya adalah pusat kultus, 
jalan Bijak di mana istana Tuhan berada, dan satu lagi jalan Waho di sisi utara kastil. Dua 
jalan adalah tempat paling ramai yang selalu dilalui orang dengan sibuk. Dan di restoran 
terbesar di jalan Waho, tiga tamu sedang makan di meja lantai pertama. Itu adalah Chun 
Yeowun, Mun Ku dan Hu Bong. Mereka makan dengan tenang, tetapi sudah dua jam sejak 
mereka duduk di sini dan menunggu. Hu Bong bertanya pada Mun Ku dengan tenang. 

"Apakah kamu benar-benar berpikir ini akan berhasil?" 

"Aku tidak yakin. Tetapi jika apa yang Ko Koehur benar, maka mereka akan mencoba 
menghubungi kami dengan cara apa pun. " 

Mun Ku tidak begitu yakin apakah rencana mereka akan berhasil. Mereka datang ke jalan 
Waho dengan sengaja di mana orang dapat menemukannya dengan mudah, tetapi tidak 
yakin apakah orang di balik penculikan Penjaga Jang akan benar-benar mencoba 
menghubungi mereka. 

'Mereka mengejar Anda, bukan Penjaga Jang. Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah 
keluar dari Akademi Iblis, mereka akan mencoba menghubungi Anda. Tapi saya yakin 
mereka tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan di depan setiap orang 
di jalan. " 
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Itu adalah rencana Ko Wanghur. Alasan mengapa Ko Wanghur, Bakgi dan Sama Chak tidak 
bersama tiga lainnya adalah karena mereka bersembunyi di dekat tiga rumah klan 
tersangka untuk mengawasi mereka. Semua ini untuk menemukan siapa yang berada di 
belakang penculikan Penjaga Jang. Ada risiko untuk ini, tetapi rencana Ko Wanghur 
tampaknya memiliki peluang untuk menemukannya, dan Yeowun setuju untuk 
mengikutinya. Itu sebabnya dia tinggal di restoran, mengungkapkan dirinya kepada semua 
orang seperti ini selama berjam-jam. Dan setelah beberapa saat, sebuah pesan telepati 
datang melalui telinga Yeowun. 

[Tetap diam jika kamu bisa mendengar suaraku. Jika Anda menoleh atau bahkan memberi 
tanda sedikit pun kepada teman-teman Anda, sesuatu yang Anda tidak ingin terjadi akan 
terwujud.] 
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Chapter 160 
Bab 160: Ke dalam mulut ular (3) Jika siapa pun yang mengirim pesan telepati dapat 
melihat apa yang dilakukan dan dilihat Yeowun, maka itu berarti bahwa siapa pun itu di 
dalam restoran. Chun Yeowun kemudian memperhatikan ancaman dari pesan telepati dan 
berpura-pura jika dia fokus pada makanan. Mun Ku dan Hu Bong sedang berbicara satu 
sama lain untuk tanda-tanda musuh yang mereka tidak yakin kapan mereka akan 
menghubungi mereka. Yeowun berpikir apakah dia harus memberi tahu Mun Ku atau Hu 
Bong tahu melalui pesan telepati, tetapi berubah pikiran kalau-kalau musuh bisa 
melihatnya mengirim pesan telepati dengan melihat lehernya bergerak. 

'... Mereka bukan sembarang musuh.' 

Tingkat ancamannya jauh berbeda dengan taruna dari Akademi. Saat Yeowun tetap diam, 
pesan lain datang padanya. 

[Aku akan memperingatkanmu. Jangan coba-coba menemukanku melalui akal sehatmu. 
Jika Anda mencoba sesuatu yang bodoh, 'dia' akan mati.] 

Mereka mengancam Yeowun seolah-olah mereka sudah tahu Yeowun mengetahui bahwa 
Penjaga Jang telah hilang. 

"Sialan!" 

Mata Yeowun menjadi dingin. Dia tidak pernah diancam dengan seseorang yang dia kenal 
diculik, dan dia tidak menyadari itu akan terasa begitu dahsyat dan ganas. Tapi Yeowun 
tidak akan mematuhi ancaman itu. 

'Nano, bisakah kamu menemukan dari mana pesan telepati ini berasal?' 

[Ya tuan. Memindai frekuensi gelombang energi. Mengubah fungsi telinga untuk 
mendengar frekuensi lain.] 

Dan dengan kata-kata Nano, Yeowun mendengar suara peluit aneh berdering di telinganya 
dan mendengar pesan telepati lagi. 

[Hari ini...] 

'Saya menemukanmu...!' 

Yeowun tidak bergerak sehingga tidak akan terlihat, tetapi suara itu datang dari pintu 
masuk restoran. Yeowun tidak bisa melihatnya dengan benar, jadi dia tidak bisa melihat 
wajah pria itu. Pesan itu berlanjut. 

[... di tengah malam, datanglah ke rumah klan Poison.] 
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"Klan racun?" 

Yeowun menjadi bingung karena nama yang tidak dia duga muncul. Dia pikir itu entah 
Pedang, Bijaksana atau klan Nafsu, jadi nama klan Racun tak terduga. 

[Kamu harus datang tanpa senjata. Jika Anda membawa pisau atau pedang yang Anda 
miliki di punggung atau pinggang Anda, lengan Anda akan ditebas bahkan sebelum Anda 
memasuki mansion.] 

Yeowun berusaha keras untuk menahan, tetapi dia mengepalkan tinjunya untuk menahan 
amarahnya. 

[Dan kamu harus datang lebih awal. Jika kita menemukan bayangan seseorang dalam jarak 
300 kaki di sekitar mansion, orang itu akan terbunuh. Dan tidak ada seorang pun yang 
berjalan di sekitar mansion pada saat itu, jadi jangan mencoba untuk bermain trik.] 

Ini adalah jebakan yang dibuat untuk menempatkan Yeowun sendiri. Itu adalah situasi di 
mana Yeowun harus memasuki mulut ular itu sendiri. Itu pasti apa yang akan terjadi jika 
dia pergi ke sana. Dalam beberapa hal, itu tidak diperlukan bagi Yeowun untuk mengambil 
kondisi ini jika bukan karena Penjaga Jang. 

'Jang ...' 

Tapi untuk Yeowun, Penjaga Jang bukan sembarang orang. Untuk pangeran lain, penjaga 
hanyalah bentuk perlindungan yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi untuk Yeowun, Penjaga 
Jang seperti orang tuanya. 

[Jika kamu tidak muncul pada waktu yang ditentukan, kami akan berpikir kamu telah 
menyerah padanya dan kami akan membunuhnya. Saya yakin Anda akan memilih dengan 
bijak.] 

Musuh-musuh ini juga tahu betapa pentingnya Penjaga Jang bagi Chun Yeowun, dan 
dengan demikian mengancam dengan kondisi seperti itu. Chun Yeowun sangat marah 
sehingga dia ingin melompat keluar dan memotong leher pria yang mengirim pesan 
telepati kepadanya. 

[Aku sudah selesai di sini. Dan bahkan jangan mencoba melacakku.] 

Dan dengan itu sebagai kata terakhir, pria itu menghilang dari pintu masuk. Yeowun 
kemudian bangkit, berpikir dia harus melakukan sesuatu sebelum kehadiran pria itu 
benar-benar menghilang dari daerah itu. Tetapi ketika Yeowun bangun, empat pria bangkit 
dari meja lain dan menatap Yeowun. Yeowun kemudian menuntut terhadap mereka yang 
memelototinya. 

"Argh!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yeowun muncul di depan setiap orang dan memukul mereka dengan tinjunya untuk 
membuat mereka pingsan, kecuali satu orang. 

"Argh!" 

Pria paruh baya itu diangkat ke atas saat Yeowun memegangi lehernya. Sulit untuk percaya 
bahwa Yeowun bisa menahannya dengan mudah. 

"Kek! B-tolong! J-jangan bunuh aku! " 

"Kamu berasal dari klan apa? Hah?" 

"K-klan? Haiiiek! " 

Aura bermusuhan yang keluar dari prajurit tingkat tertinggi Yeowun adalah sesuatu yang 
bahkan tidak bisa ditangani oleh kebanyakan prajurit kelas atas. Tapi pria yang Yeowun 
pegang hanyalah prajurit kelas tiga. Pria itu membasahi celananya karena takut, dan 
pingsan. 

"Pangeran!" 

"Tuan, apakah ini orangnya?" 

Mun Ku dan Hu Bong dengan cepat datang dengan wajah terkejut. Yeowun kemudian 
menatap pria itu dengan cemberut dan bergumam. 

"... Aku salah paham." 

Orang-orang ini hanyalah prajurit kelas rendah, tidak mungkin dari salah satu dari enam 
klan. Dengan orang-orang di restoran memfokuskan mereka, Yeowun harus keluar dari 
tempat itu bersama orang-orang yang dihajar Yeowun. Dia membawa mereka ke rumahnya 
di gerbang selatan kastil. Setelah mengajukan pertanyaan ketika mereka bangun, hasilnya 
adalah apa yang diharapkan Yeowun. 

"K-kita dibayar untuk melihat kalian!" 

"J-jangan bunuh kita! Itu kebenaran!" 

Empat dari mereka semua berbicara tentang hal yang sama. Mereka menerima koin perak 
dan diberitahu oleh seorang pria untuk melihat kelompok Yeowun. Yeowun bertanya siapa 
dia, dan mereka semua mengatakan pria itu menutupi kepalanya dengan topi bambu 
sehingga mereka tidak benar-benar yakin. Yeowun juga memeriksa label pria ini, dan 
mereka berasal dari keluarga biasa. 

"Aku tidak akan membunuh kalian, tetapi kamu harus tinggal di sini selama dua hari." 

"Hah?" 
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Yeowun perlu memastikan, jadi dia menyegel titik darah mereka dan mengunci mereka di 
gudang. 

'Aku harus menunggu Ko Wanghur, Bakgi dan Sama Chak kembali. 
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Chapter 161 
Bab 161: Ke dalam mulut ular (4) Jika mereka kembali dari mengintai tiga klan, maka 
Yeowun akan bisa mengetahuinya. Mereka akan melihat orang masuk dan keluar dari 
masing-masing rumah besar, jadi kemungkinan besar mereka akan mencari tahu siapa 
yang berada di balik ini. 

Dan pada waktu makan malam, waktu untuk tiga orang untuk datang sudah habis. Yang 
pertama kembali adalah Ko Wanghur yang pergi untuk mencari klan Lust. Wanghur 
mengatakan bahwa ada orang yang masuk dan keluar dari klan Lust, tetapi mereka tidak 
memobilisasi pasukan mereka, atau memiliki tanda mempersiapkan prajurit. Yeowun juga 
bertanya apakah Wanghur melihat ada orang yang menutupi wajahnya dengan topi bambu, 
tetapi Wanghur mengatakan tidak. 

"Jadi, itu bukan klan Lust." 

"Aku pikir begitu. Itu kemungkinan berasal dari Klan Bijaksana atau Pedang. " 

Dan jika dua lainnya datang, siapa di belakang akan ketahuan. Dan jam telah berlalu. Tapi 
Bakgi atau Sama Chak tidak kembali dari kepanduan mereka. 

"Mereka terlambat." 

Matahari sudah terbenam. Hu Bong terus menunggu di luar gerbang, tetapi tidak ada yang 
kembali kepada mereka. 

'... Sialan.' 

Chun Yeowun dan anggotanya menyadari ada sesuatu yang salah. 

Pada saat yang sama, di rumah klan Wise di utara kastil. 

Wanita paruh baya itu sedang duduk di ruang tamu, menyaksikan langit memerah. Itu Lady 
Mu dari klan Wise. Dan saat dia minum tehnya, prajurit dari klan Wise berjalan ke halaman 
dengan gagah berani. Di depan, ada pria tua dengan rambut putih panjang, dan pria paruh 
baya dengan jenggot panjang. Prajurit di punggung mereka membawa dua pemuda yang 
pingsan. Mereka meletakkan dua pria di depan Lady Mu. Orang tua tersenyum dan 
berbicara kepada Nona Mu. 

"Seperti yang Anda katakan, kami menemukannya bersembunyi di dekat rumah klan 
Sword. Dia cukup kuat. " 

Pakaian atas pria tua itu memiliki banyak langkah kaki di atasnya. Orang tua memandang 
pria muda di tanah. Itu Bakgi. Dia pucat, mungkin karena kerusakan internal, dan ada luka 
pedang di titik darahnya, yang menodai pakaiannya dengan darah. Dan seorang pria muda 
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di sebelahnya adalah Sama Chak. Sama Chak yang sedang memeriksa klan Wise, diserang 
oleh pria berjanggut panjang. Sama Chak juga memiliki wajah pucat, sepertinya dia 
mendapatkan kerusakan internal. Tapi pria paruh baya itu juga punya banyak luka. 

"Sepertinya kau berusaha keras." 

"... Yang muda itu didirikan tingkat master super." 

Pria paruh baya tidak bisa mengalahkan Sama Chak sendirian. Dia nyaris tidak bertarung 
dengan setara, jadi jika bukan karena para pejuangnya, dia tidak akan menangkap Sama 
Chak. 

"Aku malu." 

Lady Mu tersenyum melalui kerudungnya dan berbicara. 

"Tidak masalah. Anda menyelesaikan misi Anda. Jadi, kita siap kalau begitu. Aku yakin 
petani akan bingung siapa yang harus disalahkan atas anggota yang hilang di antara kita 
dan klan Pedang. " 

Sebagai Lady Mu menjadi senang, pria berjanggut berpikir untuk dirinya sendiri. 

"Dia wanita yang menakutkan." 

Man telah bekerja untuk Lady Mu selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia belum pernah 
melihat seseorang yang lebih licik daripada wanita itu. Begitu dia mendengar bahwa 
Yeowun mengungkapkan dirinya di depan orang banyak di jalan, dia segera menyadari 
Yeowun sedang memasang perangkap untuk menemukan pelakunya di balik penculikan 
Penjaga Jang. 

'Jika dia tidak secara sukarela menjadi istri Tuhan, pemimpin klan Bijaksana saat ini bisa 
menjadi dia.' 

Nona Mu sangat licik. 

"Jadi, siapa sebenarnya para pemuda ini?" 

Dia bertanya dan pria tua itu menjawab. 

"Pria muda ini adalah Bakgi, anggota klan Pure Kick." 

"Tendangan Murni? Seorang pria dari klan peringkat tinggi. Jadi, petani itu melakukan 
upaya di akademi itu. Saya tidak berharap dia memiliki pelayan seperti itu. " 

Klan Pure Kick adalah klan peringkat tinggi yang terkenal dengan keterampilan seni bela 
diri mereka. Dia mengharapkan Yeowun untuk mengumpulkan beberapa anggota untuk 
kompetisi, tetapi tampaknya dia mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. 
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"Jadi, siapa dia?" 

"Oh, sebenarnya aku perlu bertanya padamu apa yang harus kamu lakukan dengannya." 

"Mengapa?" 

"... Dia adalah putra dari penatua ke-9. Dia bilang dia dari klan Samu. " 

"Samu? Maksudmu dia putra Sama Yi? " 

"Ya, Nyonya." 

Pria paruh baya harus menangkap targetnya karena itu adalah perintah, tetapi targetnya 
tidak seperti Penjaga Jang. Pria itu bahkan ragu ketika mendengar siapa pemuda ini. Tapi 
Lady Mu lebih terkejut di titik lain. 

'Dia bahkan merekrut klan Samu ...? Dia benar-benar berbahaya. Saya benar. Jika saya tidak 
membunuhnya sementara Tuhan tidak ada di sini, maka dia mungkin akan menjadi terlalu 
kuat untuk ditangani nanti. ' 

Seni bela diri, strategi dan keberuntungan dengan orang-orang. Dua ciri sebelumnya adalah 
sesuatu yang bisa dilatih melalui upaya, tetapi yang ketiga tidak dalam hal itu. Lebih 
merupakan nasib bagi seseorang untuk menjadi pemimpin di atas segalanya. Dan dari 
mendengar kedua nama ini, Nyonya Mu membenarkan bahwa dia harus membunuh Chun 
Yeowun ketika dia bisa. 
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Chapter 162 
Bab 162: Ke dalam mulut ular (5) Pada tengah malam, kastil Setan Kultus sangat dingin. Di 
sisi barat kastil, ada rumah klan Racun. Di setiap bangunan di atas dan sekitar tiga ratus 
kaki dari mansion, prajurit dari klan Wise bersembunyi, memeriksa segala sesuatu di 
sekitar mereka. Dan mereka menemukan satu orang berjalan menuju klan Racun. Pria 
muda itu memiliki pakaian hitam dengan bordir merah, dan rambut hitam panjang dengan 
wajah putih pucat. 

"Dia tidak punya senjata." 

Dia tidak membawa pedang atau pedang yang selalu dia bawa. Prajurit dari klan Wise 
memeriksa bahwa dia tidak terluka dan mengangkat bendera. 

Dan dengan itu, semua prajurit mulai mengibarkan bendera, yang berlanjut melalui rumah 
klan Poison. DI mansion, ada halaman besar tempat ratusan prajurit menunggu dengan 
tangan. Dan di atas gedung, ada pemanah, yang siap menembak ketika mereka melihat 
bendera muncul. Di bagian dalam gedung, ada meja dengan Lady Mu duduk di kursi, dan 
minum teh. Di sampingnya, lelaki tua dan lelaki berjanggut panjang berdiri seperti seorang 
penjaga. 

"Dia di sini." 

Klan bijaksana telah menunggu di sini, siap selama hampir satu jam sekarang. Mereka telah 
menyiapkan segalanya untuk mengirim Chun Yeowun ke kematiannya. Dan segera, 
Yeowun memasuki mansion. 

"Mereka siap untuk semuanya." 

Saat Yeowun masuk, dia merasakan lebih dari 200 prajurit di sekitarnya. Pasti orang-orang 
ini siap untuk apa saja. Dan saat Yeowun masuk, Lady Mu tersenyum. 

"Bocah itu sekarang telah menjadi pemuda. Seorang pria yang sekarang mengancam saya. ' 

Dia membuatnya tidak belajar energi internal sebelum memasuki akademi, dan 
menggunakan klan Poison dan Sword dari belakang untuk membunuhnya dengan setiap 
metode yang ada. Tapi Yeowun telah selamat dari semuanya dan akhirnya datang untuk 
memukulnya. 

Yeowun telah meninggalkan tangannya seperti yang diperingatkan, tetapi energinya yang 
keluar dari tubuhnya menunjukkan betapa kuatnya dia. Sulit untuk percaya bahwa dia 
menjadi prajurit tingkat tertinggi, tetapi setelah merasakan kekuatan seperti itu, Lady Mu 
menyadari bahwa dia sekarang mungkin peringkat lima teratas dalam hal kekuatan dalam 
kultus. 
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Semua pemanah mengarahkan panah mereka, untuk menembak kapan saja untuk 
membunuh Chun Yeowun. Nona Mu melambai pada Yeowun. 

"Kami akhirnya bertemu. Kemari." 

'Wanita itu...' 

Yeowun melotot. Wanita itu adalah orang yang datang dengan wanita lain, sebelum ibu 
Yeowun Lady Hwa meninggal, untuk memiliki Yeowun berjanji bahwa dia tidak akan 
belajar energi internal sebelum dia memasuki akademi. 

'... Jadi, dia mengejarku bahkan setelah bertahun-tahun.' 

Kebencian mulai membakar hati Yeowun, dan bahkan membuat air liurnya mengering. 
Tapi Yeowun bukan anak yang gegabah lagi. Dia tetap bersikap dingin dan menghadapi 
Lady Mu di seberang meja. Lady Mu tersenyum. 

"Sudah lama sejak aku melihatmu ketika kamu masih muda. Waktu berlalu ... kamu mirip 
sekali dengan ibumu. " 

Ketika dia pertama kali melihat Yeowun dalam waktu yang lama, dia benar-benar teringat 
pada Lady Hwa. Itu menjijikkan melihat Yeowun lebih mirip ibunya, daripada ayahnya 
Chun Yujong. 

"Dan kamu dan ibumu yang kotor juga sama membuatku melakukan lebih banyak 
pekerjaan. Saya kira kalian berdua adalah petani yang sama, jatuh dalam perangkap seperti 
itu karena cinta yang tidak berguna. Anda tidak cocok untuk tujuan yang lebih besar. " 

Dia benar-benar mengejek Chun Yeowun, yang datang ke kematiannya hanya karena 
prajurit penjaga yang tidak berharga. Dan pada Lady Mu, Yeowun bertanya dengan wajah 
tanpa emosi. 

"Di mana Penjaga Jang dan pelayan-pelayanku?" 

"Apakah kamu itu naif? Apakah Anda benar-benar percaya saya akan membawa mereka ke 
sini? Bodoh sekali." 

Dia tidak bermaksud membiarkan mereka membentuk permulaan. Jika dia membunuh 
Yeowun di sini, dia akan membunuh Penjaga Jang dan membujuk pelayannya untuk 
bergabung dengan Chun Muyun sebagai gantinya. Tapi Yeowun terlihat aneh. 

"Kenapa dia tidak terganggu dengan ini?" 

Itu benar-benar skakmat, tapi Chun Yeowun tampaknya tidak keberatan. Bahkan, 
sepertinya dia yakin bahwa dia dapat membalikkan situasi ini. 
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"Matamu ... aku tidak suka itu. Mari menyegel energi internal Anda terlebih dahulu, dan 
kami akan berbicara lebih banyak. " 

Ketika Lady Mu mengangkat tangannya, pria paruh baya dengan janggut panjang berjalan 
ke atas dan datang ke Yeowun. 

"Jika kamu ingin menjaga pertahananmu tetap hidup, maka jangan melawan." 

Pria itu mengancam Chun Yeowun dengan bisikan. Dan pada saat itu, Yeowun menatap 
dingin pada pria itu dan berbicara dengan suara dingin. 

"Jadi, itu kamu." 

Suara pria berjanggut. Itu sama dengan suara pesan telepati yang mengancam Yeowun di 
restoran. Pria itu kemudian tiba-tiba merasa takut pada Yeowun mengingatnya, dan 
mengulurkan tangan yang menggunakan energi. 

"Waktumu selesai!" 

Dan ketika tangannya hampir mencapai perut Yeowun, Yeowun dengan cepat menyambar 
pergelangan tangan pria itu. 

"A-apa ?!" 

Pria itu mencoba menarik tangannya dengan menggunakan energi, tetapi pergelangan 
tangannya bahkan tidak bergerak seolah-olah dia terjebak di bawah batu raksasa. 

"Biarkan aku pergi! Kamu...! Aaaaaaaaaargh! " 

Dan ketika Yeowun mengepalkan tangannya, pergelangan tangan pria itu membentak ke 
arah yang berlawanan, dan tulang yang patah menusuk keluar dagingnya. Lady Mu 
berteriak dengan marah ke Yeowun. 

"Jadi, kamu tidak peduli jika penjagamu mati! Saya hanya bisa menjentikkan jari saya dan 
dia akan ... " 

Tapi sebelum dia bisa selesai, Yeowun melemparkan sesuatu dari sakunya ke meja. Itu 
kotak kayu kecil. Lady Mu menjadi curiga dan bertanya. 

"Apa ini?" 

"Periksa sendiri." 

Dia menjadi ragu-ragu karena dia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi dia 
mengangkat kotak itu dan membukanya. Matanya bergetar ketika dia memeriksa apa yang 
ada di dalamnya. 
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"...Apa artinya ini?" 

Jika dia bukan seniman bela diri kultus tetapi hanya wanita biasa, dia sudah akan 
menjatuhkan kotak itu. Apa yang ada di dalamnya adalah bola mata manusia. Sepertinya 
baru dikeluarkan beberapa saat yang lalu, darah masih menetes dari sana. Dia terlalu kaget 
dengan isinya. Yeowun kemudian berbicara dengannya dengan suara menyinggung. 

"Bagaimana menurut anda? Menurutmu bola mata siapa itu? " 
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Chapter 163 
Bab 163: Ke dalam mulut ular (6) Empat jam yang lalu ... 

Bukit kecil di sudut timur laut Akademi Iblis, ada gua penjara bagi para penjahat. Di dalam, 
ada dua kadet yang diputuskan untuk dikeluarkan dari akademi. Itu adalah Chun Muyun 
dan Mu Jinyun dari klan Wise. Dua dari mereka dikurung secara terpisah setelah empat 
kadet meninggal beberapa hari yang lalu. 

Dan di sebuah gua gelap di dalam gua penjara, sebuah lilin kecil menyinari interior kecil 
tempat seorang lelaki duduk, bermeditasi. Itu adalah Chun Muyun. Energi internalnya telah 
disegel ketika dia memasuki gua, jadi satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah 
bermeditasi. Setiap orang normal akan menjadi gila ketika dikurung di gua kecil seperti itu 
saja, tetapi Chun Muyun bertahan hanya dengan satu tujuan. 

'... Chun Yeowun.' 

Dia bahkan tidak peduli dengan pria itu ketika mereka memasuki akademi. Hanya satu 
yang dia awasi adalah Chun Yuchan dan Chun Kungwun, pangeran dari klan lain. Bahkan 
ibunya, Lady Mu, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu peduli dengan Chun 
Yeowun. Tapi Chun Yeowun telah mempermalukannya lebih dari sebelumnya sepanjang 
hidupnya. 

"Ini belum berakhir." 

Dia kalah dalam kompetisi, tetapi dia tahu itu belum berakhir. Ibunya, Lady Mu, adalah ahli 
strategi berbakat dan pejuang kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah tipe 
yang perlu memenuhi tujuannya dan tujuannya saat ini adalah menjadikan Chun Muyun 
sebagai pewaris takhta. 

"Ibu akan bergerak." 

Dia percaya bahwa Lady Mu pasti akan melihat melalui rencana jahat Chun Yeowun dan 
merawatnya. Muyun berharap untuk itu dan menahannya. Segera, Chun Yeowun akan 
berlutut, memohon untuk hidupnya. 

"Ibu mungkin akan merawat ..." 

Saat itulah batu raksasa yang menghalangi pintu masuk gua mulai bergerak. Muyun 
menjadi terkejut. 

'Akhirnya...!' 
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Dia pikir sudah waktunya. Dia tahu bahwa Lady Mu tidak akan meninggalkannya di gua 
seperti itu lama. Ketika batu itu membuka pintu masuknya sekitar setengah jalan, udara 
luar yang dingin masuk ke dalam. 

"Sudah waktunya." 

Muyun bangkit dari tempat duduknya. Ketika dia mencoba mengambil langkah menuju 
pintu masuk, Muyun menjadi kaget pada orang yang berdiri, menghalangi pintu masuk. 
Bagi mata Muyun yang telah beradaptasi dengan kegelapan, jelas siapa orang ini. 

"Bagaimana kau...! UGH! " 

Tetapi sebelum dia selesai, energi kuat menekannya, membuatnya berlutut. Bahkan jika 
energi internalnya tidak disegel, energi ini terlalu kuat baginya untuk melawan. Orang 
berjalan ke Muyun yang berlutut. Cahaya lilin menerangi wajah pria itu. Itu adalah Chun 
Yeowun. 

"Bagaimana dia datang ke sini?" 

Dia tidak bisa mengerti. Dia pikir dia sudah dibebaskan dari gua, tetapi sebenarnya itu 
adalah Chun Yeowun. Tempat ini seharusnya dijaga oleh instruktur atau penjaga, jadi tidak 
yakin mengapa Chun Yeowun ada di sini. Yeowun menatap Muyun dengan dingin dan 
berbicara. 

"Penjaga Jang tidak ada." 

"Penjaga Jang?" 

Muyun tidak tahu siapa Penjaga Jang ini. Yeowun mengabaikan kebingungan Muyun dan 
melanjutkan. 

"Dan mereka yang menculik Penjaga Jang memberitahuku untuk datang tepat ke dalam 
perangkap, jika aku ingin membiarkannya hidup." 

'...Ah!' 

Itu penjelasan sederhana, tetapi Muyun secara naluriah tahu siapa yang ada di balik ini. 
Pasti ibunya, Lady Mu, yang telah melakukan ini. Lady Mu pandai membuat perangkap 
seperti itu untuk menghadapi yang, bahkan jika yang kuat. 

"... Dan apa yang kamu ingin aku lakukan?" 

Muyun bertanya balik dengan dingin, menahan perasaannya. Yeowun kemudian 
menjentikkan tangannya dengan mata dingin, dan kedua lengan Muyun ditarik ke atas 
dengan paksa. 

"A-apa ini ?! Apa yang sedang kamu lakukan?!" 
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Muyun mencoba melawan dengan kekuatan fisiknya, tetapi tidak ada gunanya. Dengan dua 
lengannya yang terangkat ke udara, tangan Yeowun mulai bersinar di pedang putih qi. Dan 
dengan pedang qi, Muyun tidak bisa tenang lagi. 

"Aku akan menemukan Penjaga Jang dan menyelamatkannya pada awalnya ... tapi aku 
berubah pikiran ketika aku tahu siapa yang ada di balik semua ini." 

"?!" 

"Mata untuk mata. Itulah cara saya akan menyelesaikan ini. " 

Yeowun memutuskan untuk menjadi tanpa ampun mulai sekarang. Dan bahkan jika dia 
memasuki mulut ular, tidak ada bukti bahwa orang-orang ini akan membiarkan Penjaga 
Jang hidup. 

"Biarkan aku bertanya padamu. Betapa berharganya Anda bagi orang-orang dari klan Wise 
... tidak. Untuk ibumu, Nyonya Mu? " 

Pertanyaan itu memegang setiap rencana yang coba dilakukan Chun Yeowun. Jantung 
Muyun mulai berdegup kencang. 

"Dia-dia berusaha membuatku sebagai sandera!" 

Tetapi jika itu yang terjadi, ada apa dengan pedang qi? Apakah dia mencoba memotong 
sebagian tubuhnya untuk mengancamnya? Muyun mencoba membujuk Yeowun dengan 
suara bergetar. 

"Chun Yeowun ... pikirkan tentang itu. Jika seperti yang Anda katakan, menyakiti saya tidak 
akan baik untuk Penjaga Jang itu ... " 

Tapi sebelum Muyun bisa selesai berbicara, pedang Yeowun menembak melalui 
pergelangan tangan Muyun. Dua tangan ditebang dan jatuh ke tanah. Mata Muyun tumbuh 
besar karena syok dan dia menjerit kesakitan yang datang dari pergelangan tangannya. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaargh!" 

Dia ingin jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan, tetapi energi kuat Yeowun 
menjepitnya tegak saat dia berdarah. 

"Aaaaaaaargh!" 

Dia bahkan tidak berpikir bahwa Yeowun akan memotong kedua tangannya. Tidak yakin 
apakah Yeowun mencoba untuk mengambilnya sebagai sandera, atau hanya melepaskan 
amarahnya padanya. Yeowun bergumam sambil melihat dua tangan yang ditebang di 
tanah. 

"Hmm ... Ini tidak cukup." 
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"Nnnngh .... A-apa maksudmu ?! " 

"Dua tangan tidak cukup. Apakah dia akan takut jika putranya akan mati hanya dengan 
melihat ini? " 

Chun Muyun, bahkan dalam rasa sakitnya, merinding sampai ke tulang pada kata-kata itu. 
Sangat menakutkan untuk berpikir tentang apa yang Chun Yeowun akan coba lakukan, jika 
memotong tangan tidak cukup. 

"A-apa dia iblis ?!" 

Dan pada saat itu, tangan Yeowun menggali mata kanan Muyun. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!" 

Tanpa berkedip, Yeowun dengan santai menarik keluar mata Muyun. Rasa sakit yang 
bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tangannya yang terputus datang kepadanya dan 
Muyun pingsan. 

Dan sekarang kembali ke empat jam kemudian. Mata Lady Mu bergetar seolah matanya 
mengalami gempa bumi, saat dia melihat bola mata yang ada di dalam kotak kayu. Yeowun 
hanya bertanya padanya siapa itu, tapi dia hanya bisa memikirkan satu jawaban yang 
mungkin dari pertanyaan itu. 

"Muyun ...?" 

Dengan wajah Muyun muncul di benaknya, dia menjadi marah. Jika mata ini benar-benar 
dari Myun, maka Yeowun melawan balik dengan sandera ke sandera. 

"Tidak ... mungkin dia berbohong!" 
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Chapter 164 
Bab 164: Ke dalam mulut ular (7) Dia kemudian membuatnya tenang. Dia ingat bahwa 
Chun Muyun masih terkunci di gua penjara di Akademi Iblis. Jika Chun Yeowun telah keluar 
dari akademi, maka dia adalah orang luar di sana. 

'Jika dia menyusup ke akademi, Guardian Kiri tidak akan membiarkannya bebas. Ini 
bohong. " 

Nona Mu kemudian mengira Yeouwn hanya menggertak, jadi dia memelototi dan 
berbicara. 

"Sepertinya kamu berusaha membodohiku. Jadi, Anda melukai bocah saya di akademi? 
Apakah Anda pikir saya akan tertipu oleh ... " 

"Oh, aku lupa hal lain." 

"Apa?" 

Yeowun kemudian meletakkan sesuatu yang lain di atas meja. Itu adalah medali yang 
terbukti pemegangnya adalah anggota klan Wise, dengan benang merah diikat pada 
pegangannya. Nona Mu tahu apa itu. 

'Ini medali yang kuberikan padanya ...!' 

Dia akhirnya menyadari mengapa Yeowun tidak tampak takut atau putus asa. Nyonya Mu 
mencoba untuk mendapatkan Yeowun dengan menyandera, tetapi dia tidak 
membayangkan dia akan dilawan dengan metode yang sama. Dia mengertakkan gigi. 

"Aku menyuruhnya tinggal di gua penjara tanpa biaya ...!" 

Dia pikir lebih baik bagi Muyun untuk tinggal di akademi untuk saat ini. Tapi dia tidak 
menyangka Yeowun bahkan akan mengabaikan hukum akademi dan melakukan sesuatu 
hingga saat ini. Dia kemudian berpikir dia harus menyelesaikan masalah ini dengan 
beberapa cara. Dia tidak bisa telanjang untuk membuat Chun Yeowun melakukan apa yang 
dia inginkan, yang berarti bahwa Lady Mu kalah dalam skema. 

"Aku akan berpura-pura memperdagangkan sandera dan membawanya keluar." 

Nona Mu, yang tidak begitu santai seperti sebelumnya, bertanya pada Yeowun. 

"...Apa yang kamu inginkan?" 

"Penjaga Jang, Bakgi dan Sama Chak." 
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"... Jika aku melepaskan mereka, aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan 
sebagai balasannya." 

Maksudnya dia menginginkan Chun Muyun. Yeowun mengangguk sederhana dan Lady Mu 
mengangkat tangannya. Dua prajurit dari klan Wise kemudian mendatanginya. Nyonya Mu 
memberikan medali merah untuk mereka dan memerintahkan. 

"Pergi dan lepaskan sandera-sandera itu dan bawa mereka ke sini." 

"Ya, Nyonya." 

Dua prajurit kemudian melompat keluar dari mansion dan Lady Mu kembali ke Yeowun. 

"Sekarang, aku sudah melakukan bagianku jadi kamu harus melakukan bagianmu. Dimana 
anak laki-laki saya? Anda datang ke sini sendirian, jadi saya akan mengirim salah satu dari 
saya untuk menjemputnya. " 

Ini yang dia rencanakan. Dia akan berpura-pura bahwa dia menyetujui perdagangan 
sandera dan membunuh mereka yang memegang Muyun, dan kembali ke keadaan semula. 
Tapi itu tidak yakin apakah Chun Yeowun akan menggigitnya. Jika dia berada di posisi 
Yeowun, dia tidak akan pernah menumpahkan lokasi sampai dia menerima sandera 
pertama. 

"Hmmm..." 

Yeowun tampak ragu sebentar dan menjawab. 

"Budak-budakku menahan Chun Muyun dan Mu Jinyun di gua penjara Akademi Iblis." 

Mata Lady Mu berkilau seperti elang yang menemukan mangsanya. Dia khawatir jika 
Yeowun tidak akan memberitahu lokasi, tetapi dia punya sedikit umpan. 

'MENIPU! Saya pikir dia menjadi licik, tetapi masih banyak yang harus dia lakukan. ' 

Dengan ini, Lady Mu akan mengambil kembali unggul. Tapi dia juga berpikir Yeowun cukup 
berani dalam rencananya. Dia tidak berpikir Yeowun akan menahan putranya di gua 
penjara. 

"Yah, tempat itu lebih aman daripada kebanyakan tempat lain." 

Dia mengerti alasan di baliknya, karena mungkin Akademi Iblis adalah tempat paling aman 
untuk menyembunyikan sandera ketika Yeowun belum memiliki banyak kekuatan. Yeowun 
meletakkan medali Penatua di tabale. 

"Jika kau menunjukkan ini pada para pelayanku, mereka akan membawa sandera ke sini 
sendirian. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu karena mereka tidak akan 
melepaskannya sampai kita bertukar sandera di sini. " 
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Anggota yang ditinggalkan Yeowun adalah Ko Wanghur, Mun Ku dan Hu Bong. Akan sulit 
untuk menangani mereka dengan prajurit yang lemah. Nona Mu menoleh ke lelaki tua yang 
berdiri di punggungnya. 

"Kamu mendengarnya. Silahkan." 

[Bunuh mereka semua dan bawa anak-anak kita.] 

Dia memesan pesanan sebenarnya melalui pesan telepati. Orang tua itu berada pada tahap 
akhir tingkat super master. Bahkan jika anggota Yeowun kuat, mudah untuk membunuh 
mereka kecuali mereka sekuat para penatua. Orang tua itu mengangguk dengan tatapan 
berat dan mengambil medali tua dari meja dan melompat keluar dari mansion. Dan ketika 
orang tua itu memberi isyarat, para prajurit yang bersembunyi di sekitar bangunan 
mengikutinya. Dengan semua yang dipesan, Lady Mu menoleh ke Yeowun dengan tatapan 
puas. 

'Setelah aku membawa anak-anakku ke sini dengan selamat, aku akan membunuhmu 
dengan menyedihkan ...' 

Dan satu jam telah berlalu. Sudah waktunya bagi para pejuang yang pergi ke klan Wise, 
atau orang tua yang pergi ke gua penjara untuk kembali bersama anak-anak. Tetapi mereka 
tidak kembali. 

"Mengapa mereka begitu terlambat?" 

Lady Mu berpura-pura jika semuanya baik-baik saja sambil minum teh, tapi dia mulai 
gugup. Yeowun memandangnya dan mengejek. 

"Kamu gugup?" 

"Hah. Apa yang kau bicarakan?" 

"Kamu memerintahkan prajurit tingkat master tingkat akhir untuk membunuh semua 
budakku dan menyelamatkan putra-putramu, tapi dia tidak kembali ... bukankah begitu?" 

"B-bagaimana ?!" 

Lady Mu menjadi kaget. Dia pandai menyembunyikan emosinya, tetapi dia tidak bisa 
menyembunyikan perasaannya saat ini. 

"Itu jebakan! Dia berbohong!!' 

Nona Mu secara naluriah tahu bahwa dia terjebak dalam rencana Yeowun. Lady Mu dengan 
cepat berteriak pada prajurit klan Wise. 

"PERGI ke klan Wise sekarang dan ..." 
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Dan pada saat itu, para pemanah di atas mansion mulai berteriak kaget. 

"Musuh! Penyergapan!" 

"I-mereka terlalu cepat!" 

Mereka mencoba menembak penyusup, tetapi lelaki itu terlalu cepat sehingga mereka 
bahkan tidak bisa membidik. Si penyusup melompati gedung dan turun ke halaman. 

"A-apa ?! K-kenapa kamu ... bagaimana ?! " 

Lady Mu memandang pria itu dengan pandangan tercengang. Pria itu berambut merah 
panjang berapi-api. Itu adalah Guardian Lee Hameng Kiri. 

"Hah?!" 

Awalnya dia tidak memperhatikan, tetapi ada sesuatu di tangan kanan Lee Hameng yang 
menjatuhkan air darinya. Nyonya Mu kemudian menjerit. 

"Aaaaaaaaaaaaaah !!" 

Itu adalah kepala lelaki tua yang dikirim Lady Mu untuk mengambil sandera. Darah masih 
menetes dari leher yang telah ditebang, yang berarti itu belum lama ketika orang tua itu 
meninggal. Yeowun menyeringai pada Lady Mu, yang sedang meratap dan berbicara. 

"Segalanya tidak berjalan seperti yang kau rencanakan, bukan?" 
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Chapter 165 
Bab 165: Ke dalam mulut ular (8) Sekitar satu jam yang lalu, orang tua yang tiba di 
Akademi Iblis dengan 10 prajurit menyelinap ke akademi sambil menekan energinya 
sebanyak mungkin. Dia khawatir tentang penjaga yang berdiri di dalam akademi, tetapi jika 
Chun Yeowun dan anggotanya berhasil menyelinap melalui mereka, maka dia pikir 
prajuritnya yang terlatih juga bisa melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, tidak 
banyak penjaga berdiri di pintu gerbang, dan penjaga di dalam juga sangat kasar. 

'Aku tidak berpikir keamanannya seburuk ini ... tidak ada yang akan tahu jika kita 
membunuhnya kembali di akademi.' 

Orang tua itu mengejek tingkat keamanan di akademi yang tidak memuaskan. Chun 
Yeowun sangat kuat sehingga bisa dimengerti dari awal, tetapi tingkat keamanan ini 
membuktikan bahwa akan mudah bagi anggota Yeowun untuk berjalan bebas ke Akademi. 
Ketika orang tua itu sampai ke bukit di mana gua penjara berada, dia membuat prajuritnya 
bersembunyi di bukit dan menyergap anggota Yeowun ketika dia turun. Dan ketika dia naik 
ke puncak, orang tua membuka indranya untuk menemukan Chun Muyun dan Mu Jinyun. 

'Mereka disana.' 

Dia menemukan orang berkumpul di satu tempat dan berjalan. Batu yang seharusnya 
menyegel gua itu terbuka dan ketika lelaki tua itu melangkah masuk, dia terkejut. 

Dengan suara pedang ditarik keluar, tiga pria keluar dari gua. Mereka adalah instruktur 
dari Akademi Iblis. 

'Apa yang sedang terjadi? Tunggu ... apakah dia berbohong kepada kita? ' 

Itu bagus bahwa dia menyembunyikan wajahnya dengan topeng kalau-kalau. Salah satu 
instruktur adalah instruktur senior Hou Jinchang. Hou Jinchang berteriak pada orang tua. 

"Beraninya kau menyusup ke Akademi Iblis! Letakkan senjatamu dan serahkan dirimu! " 

Tentu saja, orang tua tidak akan menyerah. Dia segera berbalik dan berlari menuruni 
gunung. Dia lebih baik daripada mereka dalam seni bela diri, jadi dia tahu dia bisa 
melarikan diri dari mereka. 

"Berhenti!" 

Teriakan dari belakang semakin jauh. Dia harus turun ke gunung dan segera mundur dari 
tempat ini. Dia harus langsung pergi ke klan Wise untuk memiliki prajurit yang membawa 
sandera untuk kembali. 

'Beraninya dia berbohong! Saya tidak akan pernah ... ' 
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"Apa?!" 

Orang tua ketika dia turun harus berhenti. Prajurit yang diperintahkan untuk bersembunyi 
dan menyergap jatuh di tanah, berlumuran darah. Dan di depan mereka, seorang pria 
dengan rambut merah panjang berapi berdiri. Tidak ada seorang pun di kultus yang tidak 
tahu tentang pria ini. 

"... Guardian Kiri." 

Itu adalah Guardian Lee Hameng Kiri. Orang tua mengerutkan kening. Dia tahu apa yang 
sedang terjadi segera. 

'... Jadi, dia adalah pria Chun Yeowun. Bagaimana ini bisa terjadi ... ' 

Dia tidak membayangkan salah satu wali yang melayani Tuhan bekerja dengan Chun 
Yeowun. Itu hanya penjelasan untuk perangkap seperti itu. 

"Aku harus lari." 

Jika semuanya terjadi seperti ini, maka dia harus lari. Prajurit Klan Bijaksana sudah 
diperintahkan untuk bunuh diri jika mereka tertangkap. Tetapi jika dia tertangkap, maka 
itu cerita yang berbeda. Orang tua kemudian berbelok ke kanan dan mulai berlari. Dia 
bahkan tidak bisa memikirkan perbedaan kekuatan. Tidak mungkin dia akan mengalahkan 
prajurit tingkat tertinggi, jadi setidaknya lebih baik untuk mencoba melarikan diri. Tapi itu 
adalah harapan yang salah. 

"Kamu pikir bisa lari?" 

Orang tua tersentak dan berbalik, dan pedang merah Lee Hameng menembus ke leher 
orang tua itu. 

'Tidak...!' 

Dan itulah pemandangan terakhir yang dilihat lelaki tua itu dalam hidupnya. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!" 

Lady Mu berteriak ketika dia melihat kepalanya. 

"Paman Suhn!" 

Orang tua itu magang dari mantan pemimpin klan Wise, Suhn Ginung. Dia adalah seorang 
guru untuk Lady Mu sejak dia masih sangat muda dan telah menjadi penjaga tepercaya 
sepanjang hidupnya. Sangat mengejutkan melihat kematiannya. Lady Mu menjadi bingung. 
Dia tidak membayangkan bahwa Guardian Kiri terlibat dalam ini. 

'Tunggu ...' hambanya 'adalah ...?' 
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Lady Mu memandang Lee Hameng dengan tak percaya. Lee Hameng membungkuk pada 
Yeowun dengan sopan dan memalingkan kepala pria tua itu. 

"Seperti yang kamu katakan, Pangeran." 

"Terima kasih, Wali Kiri." 

"Sama-sama." 

Mereka juga tidak berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Lady Mu menggigit 
bibirnya. Dia berteriak marah pada Lee Hameng. 

"Wali kiri! Sejak kapan wali mendukung calon pewaris ?! Anda melanggar hukum sesat! " 

Lee Hameng kemudian menoleh ke Lady Mu untuk pertama kalinya dan berbicara. 

"Nyonya Mu. Sudah lama. " 

"Aku tidak peduli kalau sudah lama. Menjawab pertanyaan saya!" 

Lee Hameng tersenyum pada kemarahan Lady Mu. 

"Aku yakin kompetisi sudah berakhir." 

"I-itu ...!" 

Dengan setiap pesaing dikalahkan, hanya satu yang bisa mencoba menjadi pewarisnya 
adalah Chun Yeowun. Jika Yeowun tidak gagal dalam mengumpulkan persetujuan, maka 
tidak bisa dihindari bahwa ia akan menjadi Tuhan masa depan. Dan tentu saja untuk 
kandidat lain yang diusir, mereka akan mendapatkan kesempatan lain jika Yeowun 
meninggal, dan itulah mengapa Lady Mu telah mengatur jebakan ini. 

Lady Mu menjadi lebih marah pada sikap Lee Hameng dan mengertakkan giginya. 

"Kamu pikir ini sudah berakhir ?! Apakah Anda lupa saya masih memegang orang yang 
Anda cintai? " 

Dia telah gagal membawa putra-putranya kembali, tetapi dia masih memiliki Penjaga Jang 
dan dua anggota Chun Yeowun. Bahkan jika Lee Hameng muncul di sini, dia pikir Yeowun 
tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang sembrono saat dia masih disandera. 

"Tapi dengan Lee Hameng di sini, aku tidak akan bisa membunuhnya. Aku harus kembali ke 
klan sementara aku memegang sandera-sandera itu. ' 

Jika Chun Yeowun sendirian, dia bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan 
pasukannya di sini, tetapi dengan Lee Hameng bergabung, maka sudah terlambat. Dua 
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prajurit tingkat tertinggi sudah cukup untuk memusnahkan pasukan di tempat itu. Lebih 
baik dia menunggu sampai para tetua dari enam klan kembali. 

'Aku harus bergabung dengan mereka dan membunuh Chun Yeowun. Ini di luar batas saya. 
' 

Jika Chun Yeowun sendirian, dia akan menemukan cara untuk membunuhnya, tetapi jika 
Yeowun memiliki anggota maka itu berbeda. Dan saat Yeowun memandangi Lady Mu 
dengan diam-diam berpikir, dia berbicara. 

"Kamu yakin memiliki sandera itu?" 

"... Jangan mencoba kesabaranku. Aku akan membunuh Penjaga Jang itu untuk 
menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak menggertak. " 

"Bunuh Penjaga Jang?" 

"Kamu pikir aku tidak bisa melakukan ..." 

Tapi sebelum dia bisa selesai, para pemanah yang berdiri di atas atap berteriak. 

"T-tidak!" 

"L-Nona Mu! Ada sebuah...!" 

Pemanah sepertinya kehilangan kata-kata karena kaget dan Nona Mu membuka akal 
sehatnya. Dia kemudian menjadi muram. Ada banyak tanda orang di luar mansion. 
Setidaknya 300 orang mengitari mansion sekarang. 

'A-apa yang terjadi ?!' 

Tidak ada Tuhan di kultus sekarang, jadi itu tidak akan menjadi prajurit dari Wali yang 
pergi bersama Tuhan. Lalu siapa orang-orang ini? Saat itulah seseorang melompati gedung 
dan turun di halaman. Dia memiliki pakaian sutra merah dengan sulaman kupu-kupu 
kuning, dan make up di wajahnya. Itu adalah Huan Yi yang ke-11. 

'Siapa orang ini?' 

Huan Yi tidak pernah menunjukkan dirinya selain untuk pertemuan Lord atau Elder, jadi 
Lady Mu tidak tahu siapa ini. Tetapi dia tahu bahwa dia adalah pria yang kuat hanya 
dengan melihat gerakannya. Huan Yi berbicara kepada Yoeuwn. 

"Huan Yi, pemimpin klan Ghost Illusion, siap melayani Anda, Pangeran. Saya telah 
menyelesaikan pesanan. Hehe, apa aku terlambat? " 

"Klan ilusi G-hantu? A-apa kamu yang tertua ke-11? " 
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Lady Mu menjadi muram. Dia pikir itu bukan laki-laki, tapi dia tidak membayangkan itu 
adalah penatua ke-11. 

"Melayani Anda, katanya? Apakah penatua ke-11 bekerja untuk Chun Yeowun juga? Demi 
para dewa ...! ' 

Dia bahkan tidak berpikir ini mungkin. Dia pikir Yeowun baru saja keluar dari Akademi, 
jadi tidak bisa dimengerti bagaimana Yeowun bahkan mengambil penatua sebagai 
pelayannya. 

'Ini buruk.' 

Jika dia tidak disandera, maka dia akan terjebak sekarang. Dia mulai gemetaran karena 
ketakutan. 

"Kami membawa mereka ke rumah saya. Anda bisa diyakinkan. " 

'Apa?' 

Lady Mu menjadi kaget. Dia pikir sandera hanya dia yang bisa diandalkan. Huan Yi 
tersenyum pada Lady Mu. 

"Oh, aku hanya mengatakan aku memindahkan sandera berhargamu ke mansionku. 
Sepertinya Anda telah merawat mereka dengan baik, Nyonya Mu. " 

"H ... sandera ..." 

Lady Mu menjadi pucat dan hampir jatuh ke tanah. 

"Aku ... aku kehilangan ...?" 
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Chapter 166 
Bab 166: Ke dalam mulut ular (9) "Apakah mereka baik-baik saja?" 

Chun Yeowun bertanya dengan khawatir pada Huan Yi. Huan Yi kemudian menjadi muram 
dan menjawab. 

"Sama Chak dan Bakgi baik-baik saja, dengan kerusakan internal ringan. Tapi Penjaga Anda 
dalam kondisi serius. Saya menelepon dokter tetapi dia bisa mati kapan saja. " 

Huan Yi, setelah diperintahkan oleh Yeowun sudah siaga di dekat klan Wise. Ketika prajurit 
klan Bijaksana pergi ke rumah besar dan membawa sandera, Huan Yi segera menyergap 
mereka. Mereka mengambil sandera kembali, tetapi Penjaga Jang dalam kondisi 
mengerikan. Jika Yeowun melihat Penjaga Jang dengan seluruh tubuhnya terbakar dan 
kukunya, semua giginya dicabut, Yeowun akan sangat terkejut. 

"Jang ..." 

Dan ketika dia mendengar bahwa Penjaga Jang berada di ambang kematian, aura 
bermusuhan yang mengerikan mulai bangkit dari tubuh Yeowun. Kemarahan yang selama 
ini ditahannya akhirnya meledak. 

'A-energi apa itu?' 

'Rasanya seperti dia mencekik hati kita!' 

Prajurit dari klan Wise menggigil karena energi yang menakutkan. Aura yang keluar dari 
tahap akhir prajurit tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. 

"Dia tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia bertarung denganku." 

Huan Yi menyadari bahwa Yeowun tidak menggunakan semua kekuatannya kembali di 
rumahnya. Huan Yi belum mencapai level tertinggi. 

'Nnnnngh! H..bagaimana saya bisa kalah dari bocah seperti itu! ' 

Lady Mu yakin dengan keterampilannya yang licik dan strategis. Dia pikir dia telah menang 
saat dia melihat melalui jebakan Yeowun, tapi dia tidak pernah membayangkan Yeowun 
menyembunyikan kartu yang begitu kuat. 

'Tidak! Saya tidak bisa menyerah sekarang! ' 

Dia telah melakukan begitu keras untuk menempatkan klan Wise di peringkat pertama 
dalam enam klan. Jika dia menerima kehilangannya di sini, maka kebanggaan klan Wise 
akan jatuh ke tanah. 
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'Bagaimana saya bisa keluar dari ini? Berpikir!' 

Dia membutuhkan jalan keluar karena dia tidak bisa bertarung melawan tiga prajurit 
tingkat tertinggi lagi. Dan setelah beberapa detik, dia berteriak ke arah Lee Hameng dan 
Huan Yi. 

"Wali Kiri, Penatua ke-11! Kamu pikir kalian berdua akan baik-baik saja dari melakukan ini 
?! " 

Lee Hameng bertanya balik dengan aneh. 

"Maksud kamu apa?" 

"Apakah kamu pikir kamu dapat melukai istri pertama Tuhan, dan saudari dari penatua ke-
1, dan selamat ?!" 

"HAH!" 

Mungkin ini lebih dari memprovokasi mereka, tetapi dia hanya punya cara untuk keluar 
dari situasi ini. Dia harus memperingatkan mereka jika mereka akan baik-baik saja jika Mu 
Jinwon, penatua pertama kembali ke kultus. 

"Hahaha... ini menarik. Saya tidak berpikir Anda akan mengancam kami bahkan pada 
situasi ini. " 

Huan Yi bahkan menabrak ancaman Lady Mu. Chun Yeowun lalu bertanya pada Lee 
Hameng dengan dingin. 

"Dimana mereka?" 

"Anggota Anda membawa mereka ke sini." 

'Ah!' 

Mata Lady Mu bergetar. Sepertinya Yeowun berbicara tentang putranya, Chun Muyun, dan 
putra saudaranya, Mu Jinyun. Saat itulah orang bergumam dari luar mansion. 

"Biarkan mereka pergi!" 

"Jika kamu tidak mundur, mereka akan mati." 

Suara pria yang mendengar kemudian adalah Ko Wanghur. Tampaknya mereka telah 
membawa Yeowun yang sedang mereka tunggu. Prajurit dari klan Wise harus membiarkan 
Ko Wanghur, Mun Ku dan Hu Bong melewatinya, jadi tidak ada bahaya yang akan terjadi 
pada sandera. 

"Muyun!" 
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Lady Mu sangat terkejut sehingga dia berteriak dengan wajah pucat pada Chun Muyun. 
Chun Muyun dalam kondisi yang mengerikan. Kedua tangannya ditebang dan dibungkus 
dengan kain linen, dan satu matanya ditarik keluar dan ditutupi dengan kain pembungkus. 
Tidak ada pangeran yang lebih percaya diri dalam dirinya. 

"Ibu ... aku minta maaf." 

"Bibi!" 

Mu Jinyun dibawa oleh Hu Bong yang memegang Jinyun di belakang lehernya. Tampaknya 
Chun Muyun adalah satu-satunya yang terluka parah, karena Jinyun hanya memiliki 
beberapa memar kecil di wajahnya. Namun Jinyun tidak bisa memandang langsung ke Lady 
Mu karena malu. 

Lady Mu menggertakkan giginya. Dia juga seorang ibu. Dia takut menyadari bahwa dia 
telah kalah, tetapi melihat putranya membuatnya marah. 

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

Akan aneh jika dia tidak marah melihat putranya dalam kondisi seperti itu. Tetapi dia juga 
tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melakukan apa pun. Dia terengah-engah sebentar 
dari ger, dan segera berlutut di Chun Yeowun. 

"Wanita!" 

"Bu-ibu!" 

Prajurit Klan Bijaksana dan Chun Muyun berteriak kaget. Lady Mu, pemimpin klan Wise 
saat ini berlutut seperti ini berarti bahwa mereka menerima kehilangan mereka. Lady Mu 
kemudian membanting kepalanya ke tanah dan memohon. 

"Pangeran Chun Yeowun. Saya menerima kehilangan saya. Saya menerima bahwa Anda 
adalah pewarisnya. Tolong tunjukkan belas kasihmu dan lepaskan anak-anak lelaki dan 
prajuritku. " 

Dia telah melemparkan semua harga dirinya untuk memohon. Mata Chun Muyun dan Mu 
Jinyun memerah karena menangis. Nyonya Mu harus berlutut dan menundukkan 
kepalanya ke tanah kepada putra Nyonya Hwa yang paling dia benci, hanya untuk 
menyelamatkan putra-putranya. 

"Ibu! Mengapa...!" 

[Cukup!] 

"Ah..." 
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[Ingat penghinaan kita hari ini. Kami akan menyerang balik begitu pamanmu kembali. Dan 
... aku bisa berlutut atau tunduk pada petani ini ribuan kali jika aku bisa 
menyelamatkanmu. Jadi, jika Anda ingin membantu maka tetaplah diam.] 

Lady Mu mengirim pesan telepatik dan Muyun berhenti untuk berbicara. 

'Aku akan membunuhmu tidak peduli apa yang diperlukan ...!' 

Muyun berpikir sambil menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. 

"Kami berjanji klan Bijaksana tidak akan pernah menyakitimu, Pangeran Chun Yeowun. 
Tolong, tunjukkan belas kasihan. " 

Lady Mu terus membanting kepalanya ke tanah dan memohon. 

"Pangeran?" 

Lee Hameng menoleh ke Chun Yeowun. Yeowun, yang menunjukkan kemarahan hanya 
sampai sekarang, sekarang menatap Lady Mu diam-diam tanpa emosi. 

'Hmm ...' 

Lady Mu, seorang tokoh berpengaruh dalam kultus itu berlutut, meletakkan kepalanya di 
tanah untuk mengemis kehidupan putranya. Ini sudah merupakan prestasi besar. Tapi ada 
satu hal yang mengkhawatirkan. 

'... Akankah Lady of Steel benar-benar tidak melakukan apa pun jika dia bebas?' 

Sebagai Guardian Kiri, Lee Hameng melihat banyak wanita tetapi dia belum pernah melihat 
wanita berbahaya seperti Lady Mu. Tapi itu juga pengertian jika Chun Yeowun akan 
tersentuh untuk menunjukkan belas kasihan pada pertunjukan cinta keibuan seperti itu. 
Yeowun, yang telah menatap Lady Mu, berbalik dan berjalan ke arah Muyun dan Jinyun. Dia 
kemudian berbicara dengan Wanghur dan Hu Bong. 

"Bebaskan bebaskan." 

"Hah?" 

"Bebaskan mereka dan mundurlah." 

Ko Wanghur dan Hu Bong menjadi bingung karena sulit dimengerti, tetapi membebaskan 
tawanan mereka. Lady Mu menjadi cerah ketika dia melihat putra-putranya dibebaskan. 

'Baik!' 

Dia pikir dia akan keluar dari perangkap ini. Saat itulah Yeowun berbalik padanya dan 
berbicara dengan dingin. 
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"Kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena sujud?" 

"Apa?" 

"Rasakan bagaimana rasanya melihat orang yang kamu cintai kesakitan." 

Dan pada saat itu, tangan Yeowun memegang pedang putih qi dan tanpa ampun menebas 
tubuh Muyun dan Jinyun. 

"Tidaaaaaaaaaak!" 

Nyonya Mu berteriak tetapi sudah terlambat. Yeowun bergerak sangat cepat sehingga 
kedua lengan dan kaki Muyun dan Jinyun segera ditebang. Wajah mereka berdua yang 
cerah, terpelintir kesakitan luar biasa. 

"Aaaaaaargh !!!" 

"Aaaargh! Lengan saya! Kakiku!!!" 

Dua dari mereka jatuh ke tanah, menumpahkan darah dari anggota tubuh mereka yang 
terluka dan berguling-guling di tanah. Seluruh tubuh Yeowun dihujani dengan darah yang 
mengalir. Ko Wanghur dan Hu Bong kemudian menyadari mengapa Yeowun menyuruh 
mereka mundur. 

"O-oh, jadi dia ingin melakukannya sendiri." 

"N ... ngh ... Nngh ... Aah ....!" 

Wajah Lady Mu memerah karena amarah ketika dia melihat putra-putranya memotong 
anggota tubuhnya dan Yeowun menatapnya dan berbicara. 

"Dan rasakan bagaimana rasanya melihat orang yang kamu cintai mati." 

"?!" 

Mata merah darah Lady Mu bergetar gila ketika Yeowun menyatakan kematian mereka. 
Tidak ada lagi permohonan di sini. Jika Yeowun akan melakukannya, maka dia akan 
melakukannya. 

"T-tidak! Silahkan! JANGAN! " 

Dia harus berhenti. Dia mencoba melompat keluar dengan mengirimkan seluruh energinya 
ke kakinya. Tapi saat itulah dia melihat pedang Yeowun memotong kepala Muyun. 

"Ah ... hik ... hak ...!" 

Shock membuatnya susah bernafas dan Yeowun berbicara padanya dengan dingin. 
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"Itu adalah rasa sakit yang kurasakan, dan sekarang milikmu." 
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Chapter 167 
Bab 167: Ke dalam mulut ular (10) Chun Muyun menderita kesakitan luar biasa dengan 
kedua lengan dan kakinya terpotong sampai kepalanya dipenggal. Ini mengejutkan bagi 
semua orang, terutama mereka yang berasal dari klan Wise. 

"KAMU BERANI!!" 

Sekarang di luar garis di mana mereka bisa berdiri dan menonton. Prajurit Klan Bijaksana 
menarik senjata mereka untuk bertarung. Wali Kiri Lee Hameng kemudian mengeluarkan 
Pedang Api-nya dan menciptakan kekuatan biru qi untuk menarik garis di tanah. Garis itu 
jelas menciptakan garis antara prajurit klan Wise dan Lee Hameng. Hameng kemudian 
mengeluarkan energi yang kuat dan berteriak-teriak kepada para pejuang suku Bijaksana. 

"Jika kamu melewati batas ini, aku tidak akan membiarkan kamu hidup." 

Mereka adalah pejuang Kultus Iblis sehingga mereka terlalu sadar akan kekuatan Wali Kiri 
Lee Hameng. Lee Hameng memiliki banyak nama, seperti Left Guardian dan Kepala 
Akademi Iblis, tetapi ia juga disebut 'Raja Api' di dalam Yulin. Itu adalah nama terkenal 
yang diberikan kepadanya karena siapa pun yang terpotong dari 'Pedang Api'nya yang 
menggunakan panas ekstrem membuat lukanya terbakar hingga tidak bisa disembuhkan. 

"Jika kamu tidak takut mati, maka kamu bisa mencoba mengatasinya." 

Lee Hameng menggerakkan pedangnya dan para prajurit tersentak dan mundur. 

'S-sial!' 

"Pangeran kita baru saja meninggal dengan menyedihkan dan kita bahkan tidak bisa ...!" 

'Raja Api !!' 

Tidak peduli kemarahan mereka, mereka tidak berani melewati batas. Mereka tahu benar 
bahwa melewati batas itu berarti kematian instan mereka. Ketenaran Lee Hameng 
bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap enteng. Tapi tentu saja, ada beberapa yang 
berani, atau sembrono juga. 

"Aku akan membunuh kalian semua !!" 

Pria paruh baya dengan janggut panjang yang pergelangan tangannya patah oleh Yeowun 
meraung dan menuduh Yeowun, berusaha membunuhnya. Tapi tubuhnya terpotong 
setengah bahkan sebelum dia mendekati Yeowun. 

"Aaaaaaaaargh!" 
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Pria itu jatuh ke tanah sambil berteriak. Tulang belakang dan seluruh pinggangnya telah 
dipotong, jadi tidak mungkin dia bisa menahan rasa sakit seperti itu. 

"Nnngh ...." 

Pria itu tersentak sebentar dan segera mati. Bilah dengan ukiran merah berlumuran darah. 
Tidak yakin bahkan ketika dia mengeluarkan pedangnya, tapi Huan Yi muncul di sebelah 
pria itu dan memotongnya menjadi dua. 

'A-itu luar biasa ..' 

"Aku bahkan tidak bisa melihatnya." 

Mun Ku, Hu Bong, dan Ko Wanghur dikejutkan oleh pemandangan seperti itu. Mereka tahu 
Huan Yi dan Lee Hameng sama-sama pejuang tingkat tertinggi, tetapi melihat mereka 
dengan mata kepala sendiri membuat mereka menyadari betapa kuatnya para prajurit ini. 
Dan bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa Chun Yeowun membuat mereka menyerah pada 
dirinya sendiri. 

"Aku masih harus pergi." 

Ko Wanghur, yang selalu bersedia menjadi lebih kuat, dipengaruhi oleh ini. Dia dan orang 
lain dalam kelompok asli Yeowun juga sangat kuat mengingat usia mereka, tetapi melihat 
Yeowun atau prajurit peringkat tertinggi dari Cult membuat dia merasa sangat lemah. 

"Ugh!" 

Yeowun kemudian pindah dan memotong leher Mu Jinyun. Itu adalah akhir yang 
menyedihkan bagi putra-putra klan Wise yang memiliki masa depan yang cerah di depan 
mereka. Lady Mu memandang kepala Chun Muyun yang berguling-guling di tanah dengan 
tercengang. Rasa sakit kehilangan seseorang yang penting. Sudah lama sejak dia merasakan 
sakit seperti itu. Dia telah kehilangan kakek dan neneknya, tetapi mereka meninggal 
setelah menjalani kehidupan mereka karena usia tua. Ketika dia melihat kepala putranya 
yang penuh kasih Muyun terputus, rasa sakit yang terasa seolah-olah jantungnya terkoyak 
membuatnya semakin sulit bernapas. 

'Putraku ... Putraku ... Tidaaak ... mana yang salah ??' 

Dia memikirkan semua pilihan yang dia buat, tetapi tidak ada kesalahan dalam hal itu. Dia 
memeriksa semua rencananya tetapi tidak ada indikasi di mana rencananya mungkin gagal. 
Dia telah menangkap penjaga Chun Yeowun dan membuat Yeowun untuk tidak bergerak 
dengan ceroboh. Dia juga menculik dua pelayannya sehingga Yeowun tidak tahu siapa yang 
ada di balik semua penculikan ini. 

'Aku akan menyingkirkan klan Racun dan Chun Yeowun bersama-sama ...' 
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Dia mengambil sebagian besar pasukan klan Racun saat yang lalu. Klan racun telah 
kehilangan 80% dari pasukan mereka ketika mereka menyerang klan Wise, tetapi klan 
Poison masih merupakan ancaman potensial bagi Lady Mu. Jika bukan karena empat klan 
lain yang datang untuk menghentikan mereka, dengan berbicara aliansi lama sebagai 
alasan mereka, dia akan memusnahkan seluruh klan Poison. 

"Siapa yang peduli dengan aliansi? Tidak ada alasan untuk meninggalkan musuh. ' 

Tapi dia tidak punya alasan untuk menyerang. Karena klannya masih merupakan klan 
pemimpin dari enam klan, dia perlu berhati-hati. Dia membutuhkan alasan yang akan 
membuat klan lain menerima. 

'Chun Yeowun, kamu membantuku!' 

Dia kemudian membuat perangkap untuk Chun Yeowun sehingga Yeowun telah bertarung 
melawan sisa pasukan klan Racun yang mengakibatkan semua kematian mereka. Ini 
mungkin terlihat mencurigakan, tetapi empat klan lainnya tidak akan mengajukan 
keberatan karena hasilnya juga membunuh Chun Yeowun. Atau begitulah menurutnya itu 
akan terjadi. 

"Bagaimana dia mengetahuinya? !!" 

Yeowun bertindak seolah-olah dia tahu klan Wise adalah pelakunya bahkan sebelum 
datang ke sini. Dan pada Lady Mu yang bingung dan kesakitan karena kehilangan putranya, 
Yeowun berjalan menghampirinya. 

"Hiiek!" 
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Chapter 168 
Bab 168: Ke dalam mulut ular (11) Aura permusuhan semakin kuat saat dia berjalan 
mendekat. Bahkan jika Lady Mu kuat, dia hanya pada tahap akhir prajurit tingkat master 
super. Dia tidak tahan untuk bernapas di bawah tekanan yang berasal dari tahap akhir 
energi tingkat tertinggi Chun Yeowun. 

'Aku ... apakah dia akan membunuhku di sini juga?' 

Dia telah membuat perangkap sehingga dia bisa membunuhnya, tetapi dialah yang diancam 
akan dibunuh. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah. Chun Yeowun bangkit dan 
menatapnya. 

"Apakah kamu merasa cukup sakit?" 

"Kenapa kau melakukan ini padaku? Akulah yang mengatur jebakan, mengapa kamu 
membunuh ... aaahh! " 

Yeowun menendang perut Lady Mu sebelum dia bisa menyelesaikan dan dia terlempar ke 
belakang. Itu tidak menggunakan energi apa pun, tetapi kekuatan yang kuat mendorongnya 
ke belakang, memutar organ-organnya. Darah mulai keluar dari tenggorokannya ketika dia 
bangun kesakitan dan Yeowun berjalan mendekatinya. 

"Apakah kamu pikir kamu akan mati dengan nyaman ketika kamu membunuh ibuku?" 

"?!" 

Ketika Lady Muy mendengar ini, matanya menjadi besar dan menatap Yeowun dengan 
kaget. Sudah 10 tahun. Bahkan Sang Bhagavā, setelah menggunakan para pengawalnya 
untuk mencari, tidak dapat menemukan siapa di belakang kematian Lady Hwa. Bagaimana 
Chun Yeowun mengetahuinya? 

Yeowun kemudian mengeluarkan selembar kertas kusut dan melemparkannya ke arah 
Lady Mu. Ada penuh tulisan di kertas dan Lady Mu membacanya dengan mata gemetar. 

[Ini Chun Jongsum dari klan Racun. Chun Yeowun, aku punya sesuatu untuk diberitahukan 
kepadamu.] 

Sepuluh jam yang lalu, sedikit setelah tengah hari di rumah klan Poison, seorang pria paruh 
baya dilaporkan oleh seorang prajurit klan Poison. 

"... Aku melihatnya dibawa pergi oleh para pejuang dari klan Wise. Saya tidak bisa 
mendengar dengan benar karena saya harus menjaga jarak, tetapi saya melihat pria 
berjanggut panjang itu berkata kepada pemuda itu, bahwa pemuda itu adalah pelayan 
Chun Yeowun. " 
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"Hanya itu yang kamu miliki hari ini?" 

"Ya pak. Itu dan kejadiannya di restoran. " 

"Saya melihat." 

Prajurit itu kemudian pergi ke posnya dan pria paruh baya itu berjalan ke ruang utama. Di 
dalam ruang utama, ada tempat tidur dengan seorang pria muda, kurus dan pucat, nyaris 
tidak bergerak dari tempat tidur. 

"Pangeran, ini aku." 

"Paman ... kamu di sini." 

Orang yang nyaris tidak berbicara di tempat tidur adalah Chun Jongsum, pangeran klan 
Poison. Dia sekarang dapat berbicara setelah penyembuhan yang luar biasa. Itu saja 
merupakan prestasi yang luar biasa. Setelah dua hari, Chun Jongsum terbangun dari 
pingsan setelah mencoba mengatakan sesuatu dengan marah, ketika Baek Oh bertemu 
Lady Mu. Awalnya Jongsum telah kehilangan gerakan di tubuhnya, jadi dia bahkan tidak 
bisa menggerakkan lidahnya, tetapi ketika dia bangun lagi, dia bisa berbicara lagi. Itu 
adalah keajaiban yang terjadi karena kemarahannya memengaruhi indranya. Dia masih 
tidak bisa bergerak, tetapi setidaknya dia bisa berbicara dengan sangat lambat. 

"Jadi ... kaum Bijaksana ... klan ... apakah ada ... ada gerakan?" 

"Iya ada." 

Pria paruh baya itu adalah satu-satunya pemimpin klan Poison yang tersisa, Baek Seng. 
Klan Poison gagal menyergap klan Wise dan telah kehilangan sebagian besar pasukannya. 
Pasukan yang tersisa sekarang ditempatkan untuk mengawasi klan Wise, karena mereka 
takut klan Wise akan bergerak kapan saja untuk menghapus pasukan yang tersisa. 

"Kamu mungkin tidak suka mendengar ini, tetapi Chun Yeowun telah muncul." 

"!!!" 

Mata Chun Jongsum bergetar. Dia tidak menunjukkan emosi baru-baru ini tetapi dia pasti 
terguncang dari berita. Baek Seng mulai melaporkan apa yang terjadi baru-baru ini, dari 
Chun Yeowun ditemukan di restoran dan salah satu pelayannya diculik di dekat rumah 
klan Wise. Chun Jongsum kemudian menyadari sesuatu telah terjadi antara klan Wise dan 
Chun Yeowun. 

'Klan bijaksana menyerang pelayannya ...?' 

Chun Jongsum berpikir lama. Dia berpikir mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya 
untuk bangkit lagi. 
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"Mungkin aku bisa membuat mereka saling bertarung." 

Dengan kekuatan utama semua musnah, klan Poison fokus pada bertahan hidup. Itu adalah 
hari yang menyedihkan bagi mereka. Tapi Jongsum berpikir mungkin dia bisa 
menggunakan ini. 

'... Perempuan jalang itu.' 

Chun Jongsum tahu siapa yang sebenarnya berada di balik kematian Lady Hwa, ibu dari 
Chun Yeowun. Bagaimana jika Chun Yeowun mengetahui bahwa Nona Mu, tidak hanya 
menyerang para pelayannya, tetapi juga membunuh ibunya? 

"Kalian berdua bisa saling membunuh." 

Jika itu yang terjadi, maka baik Chun Yeowun, yang menghancurkan hidupnya dan 
membunuh kakeknya Baek Oh, atau Lady Mu yang telah menyalahkan semuanya pada klan 
Poison dan memusnahkan mereka akan mati. 

"Paman..." 

"Ya, pangeran. Apa yang harus kita lakukan?" 

"Tuliskan ... tulis ... apa ... aku ... katakan ..." 

Chun Jongsum membuat Baek Seng menuliskan semua yang diketahui Jongsum tentang 
kematian Lady Hwa dan membuatnya dikirim ke Chun Yeowun sekaligus. Chun Jongsum 
menangis gembira karena mendapat kesempatan untuk membalaskan dendamnya, 
pertama kali setelah dia memulai hidupnya di tempat tidur. Tapi nasibnya mengerikan bagi 
klan Racun. Sama seperti Chun Jongsum yang direncanakan sehingga Yeowun dan klan 
Wise dapat saling bertarung, Lady Mu telah merencanakan untuk berpura-pura bahwa 
Yeowun bertarung melawan sisa-sisa klan Poison. 
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Chapter 169 
Bab 169: Ke dalam mulut ular (12) Dan sekarang kembali ke masa sekarang. Surat kusut itu 
memiliki setiap detail yang berputar di sekitar ibu Chun Yeowun, kematian Lady Hwa dan 
bagaimana klan Wise menculik pelayan Yeowun. Lady Mu menjadi pucat saat dia gemetar 
karena marah ketika dia membaca. Dia tercengang dan marah pada saat yang sama. 

'T ... si bodoh ini ... !!' 

Dia tidak membayangkan bahwa Chun Jongsum, hanya mayat hidup yang hidup sehari-hari 
di tempat tidur akan mengirim surat semacam ini kepada Chun Yeowun. Setiap misteri 
terpecahkan. Alasan mengapa Chun Yeowun tahu siapa yang berada di balik penculikan itu, 
dan bagaimana ia tahu Lady Mu berada di balik pembunuhan ibunya ... itu semua karena 
Chun Jongsum. 

'Bagaimana saya bisa ... dari mayat yang hidup !!' 

"AAAAAAAAAAHH!" 

Lady Mu merobek surat yang menghancurkan segalanya dan menjerit dengan gila. Jika 
bukan karena surat ini, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Dia kemudian 
menatap Chun Yeowun dan berteriak. 

"IYA! Aku membunuh ibumu yang kotor, sampah, pelacur !! " 

Tidak ada lagi cara bicara Lady Mu yang sopan dan canggih. Dengan semuanya terungkap, 
dia tidak berpikir untuk menahan apa pun. 

"Terus. Anda membalas ibumu dengan membunuh anak-anakku. Maukah kamu 
membunuhku sekarang ?! " 

"Anda tahu betul." 

Yeowun menjawab dengan dingin dan Nyonya Mu berteriak balik dengan marah. 

"Sial! Kamu pikir kamu punya apa yang diperlukan untuk membunuhku ?! " 

"..." 

"Jika kau membunuhku di sini, maka saudaraku, Penatua ke-1 akan mengejarmu, dan 
memotong anggota tubuhmu demi anggota tubuh sebelum kau mati! Dan semua yang 
terlibat di sekitar Anda-KYAAAAAAAAA !!! " 

Saat Lady Mu menjerit, sesuatu melesat melewati matanya. Itu adalah kekuatan biru qi 
yang keluar dari tangan Yeowun. Matanya terpotong oleh kekuatan qi Yeowun dan dia 
berteriak ketika dia meraih matanya dengan tangannya. 
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"MATAKU!!! MATAKU!!! AKU TIDAK BISA MELIHAT !!! " 

"Kamu tidak punya hak untuk melihat." 

"AAAAAAAAARGH! Dasar PEAS-NNNNGNGNGNGGHH !!! " 

Kali ini, Yeowun memotong seluruh mulutnya sebelum dia bisa melepaskan semua 
amarahnya. 

"Kamu juga tidak punya hak untuk bicara." 

Dengan kekuatan qi mencairkan semua gigi dan lidahnya, Lady Mu bahkan tidak bisa 
berteriak dan turun ke tanah. Wajahnya sangat terdistorsi saat mata dan mulutnya 
terpotong secara horizontal. 

"Ugh!" 

Prajurit dari klan Bijaksana memalingkan muka dari kekejaman seperti itu. Tapi 
kemarahan Yeowun tidak berakhir di sana. 

"Jadi, apakah dengan tangan kotor ini kau meracuni ibuku?" 

Yeowun kemudian mengayunkan tangannya ke Lady Mu yang berguling-guling di tanah 
karena rasa sakit pada kedua tangannya. Dia menggigil karena rasa sakit yang hebat. 
Sungguh menakjubkan bahwa dia tidak pingsan karena rasa sakit yang begitu parah. 

"BERHENTI!! BERHENTI!!!!" 

Salah satu prajurit dari klan Bijaksana berteriak dengan marah. 

"Apakah kamu tidak takut setelahnya !? Kita tidak berada dalam kekuatan penuh kita di 
sini! Penatua Pertama tidak akan pernah memaafkanmu jika dia tahu apa yang terjadi di 
sini !! " 

"JIKA dia tahu, itu." 

"A-apa ?!" 

Chun Yeowun kemudian mengulurkan tangannya di sebuah bangunan penyimpanan di 
kejauhan. Dengan kekuatan energi yang menarik di atasnya, pintu terbuka dan sesuatu 
yang menumpuk di dalam meluap ke luar. 

"Ugh!" 

Semua orang mencium bau darah tebal yang keluar dari ruang penyimpanan. Sangat 
mengejutkan bahwa Mun Ku dan Hu Bong tersentak. 
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"Ah!" 

Tumpukan di dalam ruang penyimpanan adalah mayat. Puluhan mayat ditumpuk di dalam 
ruang penyimpanan. Di dalam mayat-mayat itu adalah Baek Seng, pemimpin terakhir klan 
Poison, dan Chun Jongsum yang bahkan tidak bisa menutup matanya dari kematian yang 
menyedihkan yang dihadapinya. 

'... Jadi, mereka menyembunyikan mayat orang-orang klan Racun yang mati di dalam ruang 
penyimpanan.' 

Ko Wanghur menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh-tubuh itu. Rencananya 
tampak jelas. Jika mereka berhasil dalam rencana mereka untuk membunuh Chun Yeowun, 
mereka akan menjebaknya bahwa Yeowun dan klan Racun berperang satu sama lain dan 
membunuh kedua belah pihak sebagai hasilnya. Yeowun kemudian menginjak Lady Mu di 
tanah, yang menggeliat kesakitan. 

"Kamu semua terhapus saat berperang melawan klan Racun. Saya tidak berpikir Penatua 
Pertama akan menemukan sesuatu. " 

Prajurit Klan Bijaksana menjadi suram. Yeowun akan menggunakan perangkap yang dibuat 
untuk membunuhnya, terhadap klan Bijaksana sendiri. Yeowun kemudian memerintahkan 
pelayannya yang berdiri diam. 

"Bunuh mereka semua." 

"Ya, pangeran." 

Dan dengan perintah itu, Wali Kiri Lee Hameng dan Penatua ke-11 Huan Yi menuduh para 
pejuang klan Wise. 

"AAARGH!" 

Dua prajurit tingkat tertinggi mengayunkan pedang dan bilah mereka melintasi teriakan 
para prajurit ini. Ini bukan pertarungan. Itu adalah pembantaian sepihak. 

'Tidak...! Tidaaaaaak! ' 

Dia buta dan dia bahkan tidak bisa berbicara, tetapi dia masih memiliki telinganya yang 
berfungsi, jadi dia mendengar teriakan prajurit dari klannya dan bergerak dengan marah. 
Chun Yeowun kemudian menundukkan kepalanya dan berbisik pada Lady Mu di tanah. 

"Kamu akan pergi terakhir." 

Untuk pertama kalinya, dan yang terakhir dalam hidupnya, Lady Mu merasakan 
keputusasaan sekaligus penyesalan. 
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Chapter 170 
Bab 170: Persetujuan kedua (1) "AAAAAARGH!" 

"RAKASA !!!!!" 

Prajurit Klan Bijaksana melawan sekuat yang mereka bisa, tapi itu tidak ada gunanya. 
Mereka hanya mangsa di depan dua prajurit tingkat tertinggi. Beberapa bahkan mencoba 
melarikan diri, tetapi mereka dengan cepat ditangkap oleh prajurit klan Ghost Illusion yang 
berputar-putar di sekitar mansion dan terbunuh. 

'Chun Yeowun .... Chun Yeowun ... !!! ' 

Mendengar suara prajurit yang tak henti-hentinya berteriak dari pembantaian, Lady Mu 
merasa hatinya dilanda kehancuran yang akan datang. 

"AAAARGH!" 

"NNAAAAARGH!" 

Ketika suara yang menyakitkan ini terdiam, maka itu berarti sudah waktunya untuk 
kematiannya. Sungguh ironis. Dia berharap suara yang menyakitkan ini berhenti, tetapi 
pada saat yang sama, dia juga berharap untuk tidak pernah berhenti. Dan setelah beberapa 
saat, semua suara orang dan jeritan lenyap dan keheningan jatuh di mansion klan Poison. 

"Semua sudah selesai." 

Lee Hameng berbicara dan Yeowun memelototi Lady Mu, yang dia tuju. Itu adalah momen 
terakhirnya, tetapi dia perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu. 

"Penatua ke-11." 

"Ya ~ Pangeran?" 

"Bisakah kamu meminta prajuritmu mencari melalui ruang racun klan Racun dan 
menggunakan racun apa pun yang dapat mereka temukan pada tubuh klan Wise?" 

"Oh-oh!" 

Lee Hameng dan Huan Yi tersenyum pada perintah Chun Yeowun yang dingin dan penuh 
pertimbangan. Hameng dan Huan Yi sebenarnya menyembunyikan keterampilan unik 
mereka dan membunuh para pejuang ini hanya dengan serangan biasa agar terlihat seperti 
mereka dibunuh oleh klan Racun. Dengan racun ditambahkan di atas itu, itu pasti akan 
terlihat seperti klan Racun di belakang ini. 

"Keputusan bijak, tuanku." 
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Huan Yi kemudian berjalan keluar untuk menjemput prajuritnya dan Yeowun berbicara 
dengan Lady Mu di tanah. 

"Sekarang giliranmu." 

Lady Mu tersentak dan mulai bergetar. Jantung mulai berdebar kencang dan tubuhnya 
basah oleh keringat. 

'Tidak! TIDAK! TIDAK!! AKU TIDAK BISA MATI SEPERTI INI! Tidaaaak! SILAHKAN!!!!!!' 

"Pergilah ke neraka, dan bertobatlah sampai kamu terbakar menjadi abu." 

Dengan qi yang tajam menembus ke leher kanannya, dia langsung jatuh ke kegelapan 
dingin. 

Keesokan harinya, kastil setan setan berisik dengan berita tak terduga. Semua kultus yang 
berada di istana Tuhan dan semua klan diberitahu tentang berita tertentu, dan ini sangat 
mengejutkan sehingga mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Itu adalah berita 
bahwa karena perkelahian antara klan Wise dan klan Poison, klan Poison yang hanya 
tersisa dengan beberapa anggota dihancurkan. Ini menjadi sangat mengejutkan sehingga 
semua orang membicarakannya. 

'Apa?! Benarkah itu ?! ' 

'Demi para dewa ... satu dari enam klan baru saja musnah dalam semalam ?! Bagaimana itu 
bahkan mungkin? ' 

'Apa yang akan terjadi dengan dunia ... Klan racun hilang?' 

Tapi yang lebih mengejutkan adalah berita tentang klan Wise. Dikatakan bahwa lebih dari 
200 prajurit klan Wise ditemukan di dalam rumah klan Poison dengan tubuh mereka 
meleleh dari racun atau rusak. Pemandangan ini ditemukan oleh staf yang setiap hari 
mengunjungi klan Racun untuk mengirimkan bahan racun. 9th Elder sekarang ada di 
tempat kejadian, melihat ke dalam masalah ini. 

'Benarkah itu?' 

'Ini menakutkan ... jadi klan Racun tidak turun diam-diam.' 

'Saya tidak yakin apa yang akan terjadi ketika pemimpin klan Wise kembali.' 

"Aku pikir tidak akan banyak. Bukannya kamu bisa melakukan sesuatu pada orang mati. ' 

Klan Racun yang bertanggung jawab atas kematian klan Bijaksana ini semua mati. 

'T-tapi, lihat? Pangeran Chun Muyun juga ditemukan di tempat kejadian. ' 
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'Hah? Bukankah dia di Akademi Iblis? ' 

'Ya! Demonic Academy juga memposting pemberitahuan. Mereka mengatakan bahwa klan 
Wise menyerang gua Penjara Akademi dan membantu melarikan diri Chun Muyun dan 
putra dari sesepuh pertama. ' 

'Apa? Mereka menyerang Akademi Iblis? ... Klan bijak kuat, tetapi untuk melanggar hukum 
kultus? Hmph. ' 

"Sepertinya instruktur di sana menangkap beberapa penjahat ini ... yah, kurasa kita perlu 
Tuhan kembali untuk memperbaiki hal-hal ini." 

"Ya, serius. Belum lama sejak mereka keluar, dan segalanya menjadi berantakan. ' 

Suasana dalam kultus mulai benar-benar buruk. Kultus berpikir bahwa dimulai dengan 
anggota enam klan terbunuh dalam Akademi, pertarungan antara enam klan menjadi lebih 
parah. Semua pemuja berharap bahwa Tuhan akan segera kembali. 

Dan di kantor klan Ghost Illusion, banyak orang datang untuk melapor ke Huan Yi. Huan Yi 
sedang duduk di meja ini untuk bekerja dalam waktu yang lama. Seorang pria paruh baya 
melapor kepadanya. 

"Orang-orang kami dari jalan-jalan Bijak kembali. Kami menyebarkan rumor buruk, dan 
orang-orang sekarang fokus pada klan Wise. " 

"Kerja bagus." 

Huan Yi tersenyum dan melengkapi pria itu. Anehnya, bagian dari rumor yang menyebar 
dalam kultus itu dimaksudkan. Klan Ghost Illusion, salah satu kelompok rahasia sekte yang 
pandai mengendalikan massa. 

"Itu bahkan tidak perlu banyak pekerjaan." 

"Tentu saja. Tidak ada yang menghentikan kita. " 

Jika klan Racun atau klan Wise hadir, maka mereka akan bekerja untuk menghentikan 
rumor ini menyebar. Tapi klan Racun tidak ada lagi dan setiap klan Bijaksana yang tetap 
dalam kultus juga hilang. Jadi kebenaran sepenuhnya ditutupi oleh kebenaran palsu yang 
diganti. 

'Pangeran Chun. Saya terkejut. " 

Semua ini dilakukan atas perintah langsung Chun Yeowun. Huan Yi akan bekerja 
mengendalikan massa bahkan tanpa perintah, tapi dia pikir itu luar biasa ketika Yeowun 
sendiri yang memesannya secara khusus. Rasanya seakan Yeowun adalah pria berusia 80 
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tahun, yang telah mengalami segala macam hal, daripada pria muda yang baru saja keluar 
dari Akademi Iblis. 

'Apa yang akan dipikirkan pemimpin klan Bijaksana tentang apa yang terjadi?' 

Huan Yi senang dan diantisipasi untuk melihat reaksi pria sombong dan kuat itu. 
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Chapter 171 
Bab 171: Persetujuan kedua (2) Pada saat yang sama di wisma klan Ghost Illusion, Chun 
Yeowun berdiri dengan wajah muram, dengan anggotanya di sisinya. Mereka semua 
cemberut, sepertinya tidak tidur semalaman. Chun Yeowun menyuruh anggotanya untuk 
pergi istirahat, tetapi mereka tidak bisa membiarkan tuannya tetap terjaga saat mereka 
tidur. 

'Hm ... dia akan sangat lelah dengan apa yang terjadi kemarin.' 

Tapi mereka tidak berani mengatakan pada Yeowun untuk beristirahat. Chun Yeowun 
terjaga sepanjang malam, karena Penjaga Jang dalam kondisi yang mengerikan. Lee 
Hameng memanggil Baek Jongmeng untuk menjaga Penjaga Jang. Mereka menginginkan 
Dokter Iblis, Baek Jongwu, tetapi dia adalah dokter Tuhan dan pergi bersama di luar kultus. 
Chun Yeowun muram setelah mendengar bahwa Penjaga Jang mungkin tidak bisa melewati 
malam itu. 

'Jang ...' 

Banyak kenangan membuatnya lebih menyakitkan. Jika bahkan Penjaga Jang meninggal di 
sini, maka setiap ikatan yang dimilikinya dengan masa kecilnya hilang. 

'Pangeran Chun ...' 

Mun Ku merasa sedih melihat ekspresi Yeowun yang sedih. Dia ingin menghiburnya, tetapi 
dia tahu bahwa tidak ada yang membantu ketika mereka tidak mendengar hasil apa pun. 
Yang bisa dia lakukan adalah tetap bersama. Dan setelah sekian lama ... 

"Wah ... aku lelah ..." 

Pintu kamar terbuka dan Baek Jongmeng berjalan keluar dengan tatapan lelah. Dia juga 
tampak lelah karena begadang sepanjang malam untuk merawat pasien. 

"Hah?" 

Baek Jongmeng menemukan Chun Yeowun dan membungkuk. Yeowun sekarang menjadi 
Penatua, jadi dia tidak bisa berbicara dengan Yeowun seperti sebelumnya, tapi masih 
senang melihat Yeowun di luar akademi. 

"Penatua Chun. Mengapa kamu di sini?" 

Chun Yeowun berjalan ke Baek Jongmeng dengan cepat dan bertanya. 

"D-dokter Baek. Bagaimana dia? Bagaimana dengan Penjaga Jang? " 

"Penjaga Jang?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Baek Jongmeng diseret keluar dari kamar asramanya dan dibawa ke sini, jadi dia tidak tahu 
siapa pasiennya. 

"B-dia adalah penjagaku." 

"Oh-OH!" 

Inilah alasan mengapa Wali Kiri Lee Hameng menyuruhnya untuk merawat pasien dengan 
baik. Baek Jongmeng menatap mata Yeowun yang gemetaran, dan berbicara dengan penuh 
harap. 

"Aku minta maaf untuk mengatakan ..." 

Yeowun berubah muram. Jongmeng kemudian berpikir mungkin Yeowun telah keliru 
dengan apa yang akan dia katakan, begitu cepat melanjutkan. 

"Oh-apa yang aku katakan adalah bahwa semua giginya dicabut sehingga dia mungkin 
harus hidup dengan sup selama sisa hidupnya." 

"H-huh? Maksudmu...?" 

Baek Jongmeng tersenyum. 

"Dia sekarang dalam kondisi stabil. Dia pria yang kuat. " 

"Ah ah!" 

Wajah Chun Yeowun cerah langsung. Semua kekhawatirannya pada malam hari berlalu. 
Dan dengan melihat wajah Yeowun yang gembira, anggotanya mendatanginya dan 
memberi selamat. 

"S-hebat! Menguasai!" 

"Kamu sangat khawatir!" 

"Pangeran!" 

Hu Bong dan Mun Ku bahkan berlinang air mata karena mereka bersukacita. Mereka sangat 
khawatir karena melihat Chun Yeowun kesakitan. Beruntung bahwa Penjaga Jang selamat. 

"Hmm ... tapi lebih baik kita menjauh. Pasien perlu waktu untuk istirahat. " 

"Aduh!" 

"M-Maafkan aku!" 
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Mereka semua diam-diam berjalan keluar, menjauh dari ruangan. Penjaga Jang sekarang 
dalam tidurnya setelah minum obat yang Baek Jongmeng buat untuknya. Chun Yeowun 
berterima kasih pada Baek Jongmeng beberapa kali. 

"Tidak masalah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai dokter. Oh, 
tapi lihat waktunya! Saya harus kembali bekerja sekarang. " 

"Sekarang?" 

Sepertinya Jongmeng akan pingsan karena kelelahan, jadi Yeowun menawarinya untuk 
beristirahat, tetapi Jongmeng menggelengkan kepalanya. 

"Tidak masalah. Saya akan pergi ke ruang medis dan tidur di sana. Kamu sudah tidak di 
akademi lagi, jadi kupikir aku tidak akan sibuk lagi. " 

"Hah?" 

"U-uh, tidak ada apa-apa. Tidak apa." 

Ruang medis di Akademi Demonik selalu sibuk ketika Chun Yeowun ada di sana. Tapi tanpa 
dia lagi, Baek Jongmeng merasa agak sedih karena dia tidak akan sabar lagi. 

"Yah, ini baru beberapa bulan lagi." 

Setelah beberapa bulan, akademi akan berakhir dan Baek Jongmeng berpikir mungkin dia 
akan melihat lebih banyak pasien begitu dia keluar. Bau darah tebal yang datang dari Chun 
Yeowun adalah buktinya. 

Dan setelah Baek Jongmeng kembali ke akademi, anggota dari kelompok Chun Yeowun 
menawarinya untuk beristirahat. Tapi Yeowun punya ide berbeda. 

"Kami tidak punya waktu untuk istirahat." 

"Maaf?" 

"Tuhan akan kembali ke sekte sesaat lagi." 

"Oh ..." 

Kembalinya Tuhan. Semua orang mendengar apa yang dikatakan Penatua 11 Huan Yi 
beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa Tuhan sedang dalam perjalanan kembali dan 
mungkin lima hari lagi. Yeowun perlu bergerak untuk mencapai tujuan. Dia membutuhkan 
dua persetujuan lagi. 

'Saya bisa menyingkirkan Lady Mu dari klan Wise karena Lord dan tetua dari enam klan 
hilang. Tetapi ketika mereka kembali, pertarungan hanya akan semakin sulit. ' 
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Jika mereka kembali, jelas bahwa mereka akan melakukan segala daya mereka untuk 
menekan Chun Yeowun. Dia harus siap untuk apa pun sebelum itu. Ada Mun Yun, sesepuh 
ke-8 dan kakek dari Mun Ku, tetapi tidak ada cara untuk bertanya apakah dia akan 
menyetujui Yeowun sebagai ahli waris, jadi dia perlu mempersiapkan alternatifnya. 

"Aku perlu menghubungi dua orang lainnya." 

Dalam empat penatua saat ini yang tertinggal, Baek Oh dibunuh oleh Chun Yeowun dan 
Huan Yi sudah menyetujui Yeowun dan bersumpah untuk melayani Yeowun sebagai 
tuannya. Yeowun kemudian membutuhkan persetujuan dua tetua lainnya. 

"Setidaknya kita bisa membujuk penatua ke-9 dengan mudah." 

"Ya, aku juga berpikir begitu." 

Hu Bong berbicara dan Ko Wanghur mengangguk setuju. Mereka memiliki Sama Chak di 
dalam kelompok mereka, jadi kemungkinan bahwa ayahnya, Sama Yi yang ke-9 akan 
menyetujui Yeowun. 

"Akankah kamu pergi mengunjungi elder ke-9 dulu?" 

"Tidak. Kami akan menemuinya setelah Sama Chak disembuhkan. " 

Sama Chak sedang bermeditasi untuk menyembuhkan energi internalnya, bersama dengan 
Bakgi di ruangan lain. 

"Lalu tujuan kita ditetapkan." 

"Kami akan pergi ke Klan Pedang Demonspread." 

Tujuan berikutnya ditetapkan untuk klan Pedang Demonspread, untuk bertemu dengan 
pemimpin Yin Moha. Seiring dengan pemimpin ke-4 Hang Soyu, dia juga seorang wanita 
yang lebih tua. Satu-satunya hal yang memprihatinkan adalah bahwa dia diketahui 
memiliki hubungan tertentu dengan klan Sword and Wise. Tidak yakin apa efek yang 
mungkin terjadi. 
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Chapter 172 
Bab 172: Persetujuan kedua (3) Sebelum keluar dari Akademi Iblis, Yeowun diberi 
informasi tentang berbagai klan melalui Wali Kiri Lee Hameng, terutama yang berasal dari 
tetua ke-12. Itu adalah informasi yang dikumpulkan dan disimpan oleh istana Tuhan. Lee 
Hameng juga berbicara tentang 10 tua Yin Moha. 

'Ada dua penatua yang bahkan Tuhan sendiri menganggap mereka sulit untuk dihadapi, 
karena karakteristik mereka. Salah satunya adalah tetua ke-10 Yin Moha. ' 

Lain adalah Huan Yi, pemimpin klan Ghost Illusion. Klan Pedang Demonspread Yin Moha 
mengklaim dirinya sebagai klan tetapi tidak ada prajurit selain pemimpin itu sendiri. 
Hanya ada jumlah minimum staf di mansionnya untuk mempertahankannya. Yang lebih 
aneh adalah bahwa kecuali ada perintah langsung dari Tuhan, atau ada pertemuan yang 
lebih tua, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. 

'Penatua Yin diketahui tinggal di dalam rumahnya dan tidak pernah bertemu siapa pun. Dia 
bahkan membenci pengunjung dari apa yang saya dengar. Tapi diketahui bahwa dia 
bertemu pemimpin klan Sword and Wise setiap beberapa tahun sekali untuk alasan yang 
tidak diketahui. ' 

'Hah? Bertemu mereka?' 

'Iya. Mereka selalu bertemu di puncak gunung di luar kastil, di mana tidak ada seorang pun. 
Kami ingin mengirim seseorang untuk memata-matai mereka, tetapi tidak ada orang yang 
bisa menyelinap di belakang tiga tetua. ' 

Itu tidak mungkin untuk memata-matai prajurit tingkat tertinggi. Tiga orang yang bertemu 
jelas terlihat mencurigakan tetapi dia tidak pernah membuat gerakan lain selain itu, 
sehingga Tuhan bahkan berhenti mengawasinya setelah 7 tahun. 

'Itu aneh.' 

"Dia keras kepala dan sulit dibujuk, jadi saya tidak akan merekomendasikan. Tetapi jika 
Anda membuatnya bergabung dengan Anda, dia akan sangat membantu. ' 

"Apakah ada alasan khusus untuk itu?" 

'... Kekuatannya ... melebihi kekuatanku.' 

Dan ketika dia mengatakan itu, Lee Hameng tampaknya tidak nyaman untuk mengakui ada 
seseorang yang lebih kuat darinya. 

"Dia lebih kuat darimu?" 
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Dia tidak memiliki kekuatan atau prestasi yang mengikutinya, menjadikannya senior yang 
lebih rendah tetapi kekuatannya setara dengan para pemimpin dari enam klan. Diketahui 
bahwa Hang Soyu, pemimpin klan Lust, selalu menghindari pertemuan mata dengan Yin 
Moha setiap kali ada pertemuan yang lebih tua. Istana Tuhan mengetahui bahwa dua tetua 
berduel secara tidak resmi dan Hang Soyu kehilangan itu. Ini berarti bahwa Yin Moha 
adalah pejuang wanita papan atas dalam kultus. 

'Selain dari kepribadiannya yang aneh, dia tentu saja kuat. Tetapi untuk mengajaknya 
bergabung ... akan lebih cepat untuk membujuk para penatua lainnya. ' 

Lee Hameng tidak suka ide untuk pergi padanya, tetapi Yeowun memutuskan untuk 
menerima persetujuan darinya. Saat dia memikirkan apa yang dia dengar saat dia berjalan, 
kelompok itu sudah berada di rumah klan Pedang Demonspread. Rumah itu agak tenggara 
ke Akademi Iblis. 

"Hah?" 

Hu Bong menjadi penasaran. Gerbang rumah besar itu terkunci, tetapi tidak ada penjaga 
yang berjaga-jaga seperti klan lainnya. Rumah itu juga sangat kecil sehingga tidak memiliki 
beberapa bangunan seperti rumah klan lainnya. 

"Tidak ada penjaga. Dan juga sangat sunyi. " 

"Aku bisa merasakan orang di dalam. Periksa itu. " 

"Oh." 

Ko Wanghur berbicara dengan Hu Bong. Hu Bong membuka akal sehatnya dan menemukan 
beberapa orang di dalam mansion. Tampaknya hanya ada sekitar 10, dan kebanyakan dari 
mereka adalah orang-orang biasa yang belum belajar seni bela diri. 

"Tuan, saya pikir kita harus memanggil mereka." 

Yeowun mengangguk dan Hu Bong mengetuk pintu gerbang dan berteriak. 

"Apakah ada orang di sana? PERMISI?" 

Dan ketika Hu Bong berteriak beberapa kali lagi, seseorang berlari ke pintu gerbang dan 
membuka. Seorang pria paruh baya, yang ingin menjadi staf yang merawat kebersihan, 
muncul dengan sapu. 

"Oh, Uh, ada yang bisa saya bantu?" 

Jelas bahwa pria ini bukan seniman bela diri bahkan dari cara dia berbicara. Memang benar 
bahwa Yin Moha tidak memiliki seniman bela diri di sekitarnya. Hu Bong berbicara kepada 
pria itu. 
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"Ini di sini, adalah Penatua ke-12, Pangeran Chun Yeowun. Kami di sini untuk bertemu 
dengan Penatua ke-10. Tolong beri tahu dia. " 

"A-apa! Penatua ke-12 ?! " 

Mata pria membelalak dan menatap Chun Yeowun. Mengejutkan melihat tamu yang datang 
tiba-tiba, dan bahkan lebih mengejutkan mengetahui bahwa tamu itu adalah Penatua aliran 
sesat. Tapi klan Pedang Demonspread tidak tertarik pada berita dari luar, jadi mereka tidak 
tahu nama Chun Yeowun. 

'Hah? Pria muda ini adalah penatua? ' 

Pria paruh baya itu tampaknya sulit menerima bahwa pemuda seperti Yeowun adalah 
seorang penatua, dan melihat ke belakang dengan curiga. Yeowun kemudian mengambil 
medali yang membuktikan dirinya sebagai penatua, dan pria itu dengan cepat berlari 
masuk untuk melapor kepada tuannya. 

"Hmm ... ini tidak enak." 

Mun Ku berbicara, dan dia sepenuhnya benar. Lelaki itu, keluar tidak lama kemudian dan 
berbicara dengan ragu-ragu. 

"A-apa kamu tuan dari istana Tuan?" 

"Tidak, kami tidak." 

"Oh ..." 

Pria itu mengerang dan membungkuk dalam-dalam dan berbicara. 

"Maaf, Penatua Chun! Tuanku mengatakan dia tidak akan menemuimu jika itu bukan 
perintah dari Tuhan. " 

"Apa!? Dia tidak akan bertemu dengan sesepuh yang lain ?! " 

Hu Bong berteriak dengan marah. Itu sepenuhnya terserah pemilik mansion untuk 
bertemu dengan tamu atau tidak, tetapi mereka tidak berharap dia akan menolak untuk 
bertemu dengan penatua lain. 

"Hmmm..." 

Yeowun mengerang. Dia pikir dia setidaknya akan menunjukkan wajahnya, tapi bukan itu 
masalahnya. Tampaknya metode lain diperlukan untuk bertemu dengan Penatua ke-10, Yin 
Moha. 

'Haruskah aku memprovokasi dia sebagai seniman bela diri?' 
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Chapter 173 
Bab 173: Persetujuan kedua (4) Dia ingin meninggalkan kesan yang baik untuk pertama 
kalinya, tetapi dengan orang yang menolak untuk bertemu dengannya, tampaknya lebih 
baik pergi dengan cara ini daripada masuk melalui mansion. Rumahnya kecil, jadi jaraknya 
cukup. 

"Aku harus memaafkanmu." 

"Iya?" 

Chun Yeowun kemudian membawa energi yang kuat dan meledak menuju rumah besar. 
Energi Yeowun di tingkat tertinggi sudah cukup untuk memprovokasi pejuang tingkat yang 
sama. 

"M-master ?!" 

Ko Wanghur, Mun Ku dan bahkan Hu Bong dikejutkan oleh kekuasaan. Orang dengan 
energi internal yang lebih lemah merasakan kaki mereka gemetaran karena energi yang 
kuat menekannya. 

"Nnnnnahhhh!" 

Pria itu, yang hanya manusia biasa, menjadi pucat dan merosot ke tanah. Dengan energi 
yang sangat kuat yang terfokus pada mansion, yakin bahwa Yin Moha akan bereaksi dalam 
beberapa cara jika dia tertarik sebagai seniman bela diri. 

'Hah?' 

Tetapi tidak ada reaksi dari dalam. Yeowun menjadi tercengang. 

'Apakah itu seperti yang dikatakan Guardian Kiri?' 

Dia tidak berpikir dia akan sejauh ini tidak tertarik dalam urusan luar. Dia setidaknya 
harus bertemu dengannya untuk melihat apakah dia bisa membujuk, tetapi ini tidak ada 
gunanya. Yeowun berpikir sejenak dan memutuskan untuk memeriksa sesuatu sebelum dia 
pergi. 

'Left Guardian mengatakan dia memiliki beberapa ikatan dengan klan Wise dan Sword.' 

Jika dia adalah pendukung mereka, maka Yeowun harus memukulnya lebih cepat 
kemudian. Jika Yin Moha, seniman bela diri yang kuat setara dengan para tetua dari enam 
klan mendukung mereka, maka itu hanya berarti pasukan Yeowun akan dalam kesulitan. 

"Bisakah Anda mengirim pesan saya ke penatua ke-10?" 
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"Y-ya! Tentu saja!" 

Staf menjawab dengan cepat dengan suara ketakutan. 

"Katakan padanya aku bertanya, 'Apakah kamu berjalan di jalur yang sama dengan klan 
Wise dan Sword?'" 

Dia memutuskan untuk bertanya langsung. Jika dia benar-benar pendukung mereka, dia 
akan bereaksi dan jika tidak, dia tidak akan menunjukkan respons apa pun. 

"Tu-tunggu sebentar." 

Pria itu meraih kakinya yang gemetaran dan berjalan kembali ke mansion. Ko Wanghur lalu 
bertanya pada Chun Yeowun dengan tatapan ingin tahu. 

"Tuan, apakah Anda tidak di sini untuk menerima persetujuan dari penatua ke-10? 
Mengapa Anda bertanya hal seperti itu? " 

Itu wajar karena hanya Yeowun-lah yang mendengar tentang hubungan kakak perempuan 
ke-10 dengan klan Sword and Wise. Yeowun kemudian menjawab ke Wanghur. 

"Aku sedang memeriksa untuk melihat apakah dia akan tetap sebagai pengamat, atau 
menjadi musuh." 

"... Jadi, kamu sudah menyerah pada medalnya." 

Jika dia keras kepala ini, maka sepertinya tidak mungkin untuk membujuknya untuk 
bergabung dengan mereka. Skenario terbaik kemudian adalah membuatnya tetap netral 
dalam pertarungan antara enam klan. Dan itu tidak lama setelah staf kembali ke mansion. 

Yeowun menoleh ke bagian dalam mansion. Energi tajam mulai bergemuruh dari dalam, 
dan Yeowun menjadi muram. 

"Jadi, dia yang terakhir." 

Dari energi, yakin bahwa dia tidak akan menjadi pengamat. 

"A-ada apa dengan energi ini !?" 

"Ah ah!" 

Ko Wanghur dan Mun Ku juga merasakan energinya setelah Yeowun, dan menjadi kaget. Ini 
sekuat energi yang dilepaskan dari Chun Yeowun beberapa saat yang lalu. Sudah pasti 
bahwa energi ini berasal dari pemilik rumah besar ini. Saat itulah staf berlari keluar 
dengan wajah pucat dan berbicara dengan Yeowun dan anggota-anggotanya. 

"M-master ingin kamu masuk." 
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Penatua 10 Yin Moha mengundang mereka masuk. Yeowun mengangguk dan berjalan ke 
rumah besar. Saat dia berjalan melewati gerbang, ada halaman besar yang dipenuhi pasir 
dan bangunan tempat Yin Moha tinggal. 

'Oh! Dia yang tertua ke-10! ' 

Mun Ku menatap rumah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Di bagian dalam gedung, di 
teras, ada seorang wanita yang berusia 50-an, dengan pakaian putih. Dia berdiri tinggi dan 
bangga, dan alis tebal serta kerutan di dahinya menunjukkan bahwa dia bukan wanita 
biasa. 

'Pedang?' 

Dan di tangan kanannya, ada pedang. Sepertinya dia tidak mengundang keramahan. Yin 
Moha turun dari teras dan sebelum Yeowun bisa membungkuk, dia menunjuk wajahnya 
dan berbicara. 

"Jadi, itu kamu." 

"??" 

Ko Wanghur dan Hu Bong menjadi marah karena sikap kasarnya. Bahkan jika mereka 
berdua adalah penatua yang sama, Chun Yeowun adalah putra Tuhan dan calon pewaris. 
Setidaknya sopan santun dasar diperlukan, tapi dia menunjuk Yeowun dan bertindak 
kasar. 

"Jadi, dia benar-benar aneh." 

Dia tampak seperti wanita bangsawan pada awalnya, tetapi dia sangat kasar. Adalah 
mungkin untuk melihat mengapa bahkan Tuhan menganggapnya sulit. Bahkan dengan 
sikapnya, Yeowun tidak keberatan dan membungkuk. 

"Elder ke-12, Chun Yeowun di sini untuk bertemu dengan Elder ke-10, Yin Moha." 

"Bah! Saya tidak peduli jika Anda dari Chun, atau yang lebih tua. Saya tidak menghormati 
siapa pun selain Lord of the Cult. " 

Itu hanya perkenalan, tapi dia bersikap bermusuhan. Yeowun menjadi muram. 

'Jadi, dia dengan klan Wise and Sword.' 

Jika bukan itu masalahnya, tidak ada alasan baginya untuk bereaksi sedemikian rupa. Saat 
itulah Yin Moha tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. 

'A-apa ?!' 

'Apa yang dia lakukan?!' 
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Anggota Yeowun menjadi muram pada gerakan tiba-tiba Yin Moha. Pedang itu 
memperlihatkan bilah baja dinginnya yang gelap, dan dia menyerang Yeowun dengan 
tatapan bermusuhan dan berteriak. 

"Kamu bilang apa? Jalan yang sama !? Kau berani menganggapku pengkhianat tercela itu ?! 
Aku akan memberimu pelajaran !!! " 

Dan dengan itu, Yin Moha menyerang seperti gerakan pedang yang kuat dan melepaskan 
kekuatan pada Yeowun. Teriak Mun Ku dengan kaget. 

"Pangeran! Awas!" 

Dan pada saat singkat itu, mata Chun Yeowun tumbuh besar. Formasi pedang yang kuat ini, 
yang meningkatkan kekuatannya dengan memiliki 18 gerakan pedang yang 
menggabungkan dirinya, adalah formasi yang sangat dikenal Yeowun. 

'Pedang Setan Sejati?' 

Ini adalah Pedang Setan Sejati, keterampilan pedang yang diciptakan oleh Pedang Setan, 
yang digunakan Penatua Yin Moha ke-10. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 174 
Bab 174: Persetujuan kedua (5) True Demon Sword, adalah skill pedang yang ditinggalkan 
oleh Sword Demon, pendekar pedang legendaris dari 500 tahun yang lalu. Ini adalah 
keterampilan pedang yang dikatakan sebagai dua keterampilan pedang paling kuat di atas 
bersama dengan Seni Pedang Setan Langit. Tapi Pedang Iblis tidak memiliki murid sebelum 
dia meninggal, jadi itu diketahui hilang. Tapi sebenarnya, ada tiga orang yang Sword 
Demon mengajarkan keahliannya. 

Kingchun, Mu Jurang, dan Yin Hongsu. 

Tiga dari genius ini dilatih untuk menunjuk mereka sebagai pelayan dan pendukung setia 
kepada Chun Muhwa, tetapi hasilnya gagal. Kingchun dan Mu Jurang menggunakan 
identitas mereka sebagai murid Pedang Iblis untuk memaksa pernikahan dengan Tuan 
Chun Muhwa. Pedang Iblis kemudian kecewa dan mengusir mereka dari magang. Pedang 
Iblis berpikir bahwa gelarnya sebagai orang terkuat di Dunia, telah mencemari muridnya 
karena keserakahan dan tidak pernah mengajarkan seni bela diri yang sebenarnya sampai 
dia mati. Dan dengan itu, diketahui bahwa satu-orang klan Sword Demon, Sword Family 
dikatakan selesai. 

Tapi di sini sekarang Pedang Setan Benar yang diketahui telah pergi. 

Formasi pedang Yin Moha yang kuat yang dikombinasikan dengan 18 gerakan pedang 
menyerang Chun Yeowun. 

'Formasi kedua ...!' 

Chun Yeowun yang sudah mentransfer buku True Demon Sword, mengakui formasi segera. 
Kekuatannya luar biasa. Tapi Yeowun tahu apa formasi ini dalam setiap detail. 

Yeowun mengeluarkan pedang baja dingin dari pinggangnya, dan bahkan tanpa melakukan 
formasi khusus, Yeowun menusukkan pedangnya ke tengah-tengah 18 gerakan pedang 
yang mendatanginya. Dan dengan mendorong kekuatan qi ke pedang untuk menciptakan 
energi reflektif, formasi pedang langsung dimentahkan. 

"Apa?!" 

Yin Moha menjadi kaget. Tempat yang dorong Yeowun adalah satu-satunya titik lemah dari 
formasi. 

'Dia membalas formasi True Demon Sword hanya dalam sekali ?!' 

Sulit dipercaya. Dia tidak pernah memiliki satu untuk melawan formasi pedangnya sejak 
dia mempelajarinya. Dia dengan cepat mengambil langkah untuk mengambil jarak dan 
berteriak pada Chun Yeowun. 
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"Apakah kamu! Bagaimana kamu melawan formasi pedangku !? " 

"Aku ini apa? Saya orang yang penasaran. Bagaimana-di mana kamu belajar keterampilan 
pedang itu? " 

Yin Moha menjadi kaget dengan pertanyaan Yeowun. Dia pikir tidak ada yang akan 
mengenali keterampilan pedangnya yang diketahui telah hilang 500 tahun yang lalu, tetapi 
tampaknya Yeowun tahu betul apa itu. 

'Dia tahu Pedang Setan Sejati? Tapi bagaimana mungkin dia tidak? 

Yin Moha terkejut tetapi tidak menunjukkan keterkejutannya dan berteriak. 

"Ini keterampilan pedang dari klan saya! Apa yang kamu bicarakan?" 

"Pedang Setan Benar adalah keterampilan pedang klan Pedang Demonspread? Itu adalah 
hal yang paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Aku tidak tahu Sword Demon 
memiliki murid magang. " 

"Pedang Setan Benar ?!" 

Ko Wanghur, Mun Ku dan Hu Bong menjadi kaget mendengar kata-kata Yeowun. Setiap 
pemuja Kultus Iblis tahu tentang pendekar Pedang Iblis legendaris, dan keterampilan 
Pedang Iblis Sejati yang unik. Juga terkenal bahwa keterampilan itu hilang dalam sejarah. 
Kultus yang tidak diberitahu tentang kebenaran tidak tahu banyak detail, dan kami malu 
bahwa salah satu dari dua keterampilan pedang yang kuat hilang. 

'Formasi pedang barusan adalah Pedang Setan Benar?' 

'Apakah itu nyata?' 

'Keterampilan pedang Pedang Setan!' 

Mereka semua hanya berpikir kekuatan tingkat tertinggi Yin Moha ada di balik formasi 
pedang yang kuat. Jika apa yang dia gunakan benar-benar Pedang Setan Sejati, maka itu 
berarti mereka baru saja menyaksikan legenda. Yang lebih mengejutkan adalah Chun 
Yeowun, yang telah membalas formasi legendaris tersebut hanya dengan satu tusukan 
pedang. Yin Moha mengerutkan kening dan bertanya pada Yeowun. 

"Kamu ... apakah kamu penerus Anonim?" 

"Anonim?" 

Itu hanya berarti itu bisa siapa saja, tetapi dia berbicara seolah-olah dia sedang berbicara 
tentang seseorang yang spesifik. Yeowun bertanya balik dengan bingung dan Yin Moha 
menjadi lebih bingung. 
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'Jadi, dia tidak terkait dengan Anonim? Yah, dia tidak akan pernah mengajar orang yang 
tidak berhubungan dengan Keluarga Pedang. Tapi bagaimana dia tahu tentang Pedang 
Setan Sejati? ' 

Dan saat Yin Moha menjadi bingung, Yeowun juga tenggelam dalam pikirannya. Yeowun 
mampu mempelajari setiap seni bela diri yang ditinggalkan Pedang Iblis setelah melewati 
tes keenam dan mendapatkan akses ke brankas harta karun bawah tanah. 

'Saya pikir Penatua Yin telah mempelajarinya melalui rute yang sama, tetapi ternyata tidak. 
Dia tidak tahu tentang tempat itu. " 

Itu pasti. Hanya orang-orang yang tahu bahwa ada skillbook yang ditinggalkan oleh Pedang 
Iblis di brankas harta karun bawah tanah dari Akademi Iblis, adalah tiga penjaga yang 
menjaga kehendak Sword Demon selama 500 tahun. Chun Yeowun hanya satu yang lulus 
tes keenam dalam 70 tahun, jadi bahkan Chun Yujong, Tuhan saat ini tidak tahu 
keberadaannya. 

"Ada sesuatu yang lebih." 

Yeowun tahu ada sesuatu yang tidak dia ketahui dan tanyakan. 

"Bagaimana kamu belajar skill pedang itu?" 

"Menipu. Bagaimana Anda tahu Pedang Setan Sejati? " 

Yin Moha tidak menyembunyikan bahwa apa yang dia gunakan adalah Pedang Setan Benar 
lagi. Dia mengerti bahwa serangan balik yang dilakukan Yeowun hanya mungkin ketika 
orang itu mengetahui formasi dengan setiap detail. Bukan hanya karena bakat atau 
keberuntungan. 

"Keterampilan Pedang Setan Benar milik Keluarga Pedang. Saya perlu mendengar 
rahasiamu. " 

Dia benar-benar keras kepala. Dia tidak menjawab pertanyaan Yeowun dan terus bertanya 
padanya. Tidak perlu dihormati lebih lanjut. Chun Yeowun menggelengkan kepalanya dan 
berbicara. 

"Dan kamu juga bukan dari Keluarga Pedang, kan?" 
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Chapter 175 
Bab 175: Persetujuan kedua (6) Yin Moha menyapa giginya. Tampaknya Yeowun telah 
membuatnya sangat marah, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak. 

"SIAPA KAU BERPIKIR KAMU! Hah! Baik. Kami adalah seniman bela diri, jadi kami 
berbicara dengan pedang. Aku akan mengalahkanmu dan mencari tahu sendiri. " 

Yin Moha mengklaim dengan kuat dan Yeowun menyipitkan matanya. Dia seharusnya 
mengerti bahwa Pedang Setan Benar tidak akan bekerja, karena Yeowun baru saja 
membalasnya. Lalu dari mana datangnya kepercayaan dirinya? 

"Hah!" 

Yin Moha kemudian menyerang lagi, dengan formasi pedang dilepaskan ke Yeowun. Itu 
adalah formasi pedang yang sama dari True Sword Demon, tetapi ia memiliki beberapa 
perubahan dan memperbaiki kelemahannya. 

'Ini berbeda.' 

Yeowun dengan cepat mengayunkan pedangnya dan membela diri. Dia akan dipukul jika 
dia tidak tahu formasi pedang asli. Tetapi dengan titik lemahnya dihilangkan, dia hanya 
bisa bertahan melalui setiap gerakan pedang. 

"Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan!" 

Pedang Yin Moha menjadi lebih cepat. Dia telah berlatih di True Sword Demon untuk 
waktu yang lama, jadi formasi pedang sekarang berevolusi di tangannya. Ini menunjukkan 
bahwa hanya mengetahui keterampilan pedang saja tidak cukup. 

'Kemudian...!' 

Chun Yeowun kemudian mengubah metode untuk melawan. Sikapnya menjadi sama 
dengan Yin Moha. 

'Hah?' 

Suara pedang berbenturan memenuhi area itu. Yeowun sekarang bereaksi dengan gerakan 
pedang yang sama dengan Yin Moha. 

"Hah? Dia menggunakan gerakan yang sama! " 

Anggota Yeowun terengah-engah. Sungguh mencengangkan melihat Yin Moha 
menggunakan pedangnya, tetapi bahkan lebih mengejutkan ketika mereka melihat Yeowun 
melakukan hal yang sama. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Ini luar biasa. Jadi, Guru juga tahu Pedang Setan Sejati? ' 

Jika bukan itu masalahnya, maka itu tidak mungkin bagi Yeowun untuk melakukan gerakan 
yang sama seperti itu. Ketika Chun Yeowun dengan cepat menyalin gerakan pedang yang 
berubah, mata Yin Moha menjadi lebih dingin. 

'Dia benar-benar mempelajari Pedang Setan Sejati!' 

Dia merasakan kekuatan besar Chun Yeowun setiap kali dia berselisih dengan pedangnya. 
Dia yakin bahwa jika dia menghabiskan lebih banyak waktu duel, itu tidak akan membawa 
kemenangannya. Lalu dia harus pergi untuk titik lemah. 

"Apakah itu mungkin?" 

Dia punya senjata rahasia. Itu hanya satu pandangan pada formasi pedang yang 
mengejutkan, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba mempelajarinya. 
Dan setelah tiga tahun pelatihan penuh, dia telah menyempurnakan formasi yang satu ini. 

"Aku menyimpannya sehingga aku bisa menggunakannya melawan orang-orang bodoh 
itu." 

Dia memiliki tujuan siapa yang akan menggunakan ini, tetapi dia juga ingin menguji ini. Yin 
Moha kemudian memutuskan dan melompat kembali untuk memberi jarak antara Yeowun. 
Dia kemudian menyiapkan sikap berbeda. Itu bukan Pedang Setan Sejati. 

'Hmm ...' 

Yeowun berubah muram. Sungguh mencengangkan ketika Yin Moha menggunakan Pedang 
Setan Sejati, tetapi itu tidak sebanyak sekarang. Dia melompat keluar dan didakwa dengan 
gerakan pedang biasa. 

'Hah? Di mana saya melihat itu dari suatu tempat? ' 

'Seven Demon Sword?' 

Ko Wanghur dan Mun Ku juga mengenali gerakan pedang. Itu sama dengan Seven Demon 
Sword. Itu adalah formasi pedang yang tidak terduga. Yeowun dengan cepat mengubah 
cara dia memegang pedang dan mempertahankan serangan itu. Gerakan pedang Yin Moha 
hanyalah awal. Ketika dia bergerak ke yang kedua dan ketiga, kekuatannya mulai tumbuh 
secara eksponensial. Yeowun mulai didorong mundur. 

'Hmph! Anda pikir Anda bisa bertahan melawan formasi pedang ini? ' 

Mata Yin Moha dipenuhi arogansi. Tapi kesombongan itu tidak berlangsung lama. 

'Hah?' 
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Dia tidak tahu karena dia harus fokus pada formasi yang dia gunakan melawan musuh 
nyata untuk pertama kalinya, tetapi gerakan pedang Yeowun yang dia pikir pertama kali 
hanya untuk pertahanan, mirip dengan gerakan pedang yang dia gunakan. 

"A-apa yang terjadi?" 

Dan dengan gerakan pedang ketujuh yang dilepaskan secara seimbang, dia bisa mengakui 
dengan benar. Serangan itu baru saja terbalik sehingga digunakan. Gerakan pedangnya 
yang melaju pada Yeowun, sekarang didorong kembali saat Yeowun mulai bergerak maju. 

"Ah!" 

Dan ketika gerakan ke-10 menyerang satu sama lain, dia ditarik. Gerakan pedang Yeowun 
menyerbu seperti tornado raksasa dan menyerang terhadap gerakan pedang Yin Moha dan 
menghamburkan kekuatannya. 

"B-bagaimana kamu tahu formasi ini ?!" 

Dia menjadi pucat dan berteriak kaget dan mencoba menggunakan kekuatan qi atas 
gerakan pedang untuk bertahan, tetapi tidak ada gunanya. Formasi pedang yang digunakan 
oleh Chun Yeowun adalah tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang dia gunakan. 
Formasinya sudah dimentahkan bahkan sebelum dia hampir tidak bisa menggunakan, dan 
dia tidak bisa mengeluarkan pedangnya dari semburan yang dibuat oleh formasi pedang 
Chun Yeowun. 

'T-tidak! Saya tidak bisa mempertahankannya! ' 

Itu memalukan, tetapi dia mencoba melepaskan pedangnya dan melompat mundur, tetapi 
pada saat itu, dia dikirim tinggi-tinggi ke udara. 

"Kyaaaaaah!" 

Dia berteriak kaget. Saat itulah gerakan pedang terakhir Yeowun melesat ke kepala Yin 
Moha, yang diangkat di udara karena energi. 

"T-tidak!" 

Yin Moha secara naluriah memblokir wajahnya dengan kedua tangannya, tetapi energi 
yang menahannya di udara tiba-tiba menghilang dan dia jatuh ke tanah. 

"Ugh!" 

Dia pucat karena takut akan kematian yang bisa datang kepadanya beberapa saat yang lalu. 
Dan di lehernya, Yeowun mendekatkan pedangnya ke sana dan bertanya dengan dingin. 

"Apakah kamu akan melanjutkan?" 
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