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Chapter 176 
Bab 176: Persetujuan kedua (7) "Aku ... aku tidak salah." 

Tetapi memiliki ketakutan akan hidupnya telah dihapus secara instan dan Yin Moha 
menatap Yeowun dengan wajah terkejut. 

"Itu tadi. Bagian terakhir dari formasi pedang yang Anonymous tunjukkan padaku. ' 

Dia yakin. Kekuatan formasi pedang yang diciptakan dengan dua puluh empat gerakan 
pedang yang sama lebih kuat dari miliknya dan kekuatan yang diciptakan dari formasi juga 
jauh lebih kuat. 

"Apakah kamu akan melanjutkan?" 

Yeowun berbicara dan Yin Moha mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. 
Hasilnya sudah ditetapkan. Dia tahu bahwa dia berada di belakang kekuasaan, karena 
Yeowun adalah tingkat yang lebih tinggi di tingkat tertinggi, jadi dia mencoba 
menggunakan keterampilan pedang yang kuat untuk menutup celah, tetapi Chun Yeowun 
lebih kuat bahkan dalam hal itu, jadi hasilnya sudah diputuskan. 

"Ini adalah kemenanganmu. Aku tersesat." 

Yin Moha menerima kekalahannya. Yeowun khawatir apa yang akan dia lakukan, karena 
dia tampaknya tipe yang keras kepala sehingga beruntung dia menerima kehilangannya 
dengan sukarela. 

"Jadi, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu belajar keterampilan pedang itu?" 

Apa yang membuat Yeowun paling mengejutkan adalah formasi pedang yang digunakan 
Yin Moha pada akhirnya. Formasi pedang terdiri dari dua puluh empat gerakan, adalah 
formasi pertama dari Twenty Four Demon Sword yang Sword Demon ciptakan setelah 
bertarung melawan Blade God. Tapi sepertinya dia belum mempelajarinya sepenuhnya, 
jadi itu tidak stabil. 

'Ugh! Akulah yang ingin tahu! ' 

Dia ingin tahu tentang bagaimana Yeowun belajar itu juga. Dia berpikir sejenak dengan 
cemberut dan berbicara. 

"Itu masalah tersendiri. Saya tidak bisa memberi tahu Anda. " 

Jawabannya adalah tidak. Yeowun mengangkat alisnya dan berbicara. 

"Bukankah kamu mengatakan seniman bela diri berbicara dengan pedang? Dan bukankah 
Anda mencoba membuat saya berbicara dengan paksa? " 
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"Aku tidak bisa memberitahumu bahkan jika kamu bersikeras itu." 

"Bahkan jika aku mencoba mencari tahu dengan menggunakan kekuatan?" 

"Aku menyerangmu lebih dulu, jadi jika kamu mencoba membuatku membayar harganya, 
aku siap kehilangan lenganku." 

"..." 

Jika Yin Moha, seorang seniman bela diri, mengklaim bahwa dia bahkan dapat memberikan 
lengannya, yang merupakan garis hidup seniman bela diri, maka pasti bahwa dia memiliki 
alasan serius untuk tidak memberitahunya. Tampaknya itu terkait dengan 'Anonim' yang 
dia bicarakan. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Yeowun mulai berpikir. Dia datang ke sini untuk membujuknya untuk menjadi pendukung 
kedua, tetapi datang dengan masalah yang berbeda. Jika dia tidak menyelesaikan masalah 
ini dengan baik, maka waktu yang dia gunakan di sini akan sia-sia. 

'Menguasai...' 

Ini hanya pada Yeowun, jadi anggota-anggotanya tidak ada yang harus dilakukan selain 
menonton. Yeowun kemudian menatap Yin Moha dan berbicara. 

"Biarkan saya mengubah pertanyaan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan 
dengan klan Wise dan Sword, jadi saya pikir Anda mungkin memiliki koneksi dengan 
mereka. " 

"Koneksi?" 

"Iya. Tidak mungkin bagi kita untuk pergi bersama. " 

'Ah...' 

Yin Moha terkejut mendengar kata-kata Yeowun. Bahkan jika dia mengunci diri di rumah 
dan menjauh dari urusan luar, dia juga telah mendengar tentang desas-desus tentang 
pangeran ke-7 dari sekte. Kelahiran sang pangeran disebutkan beberapa kali dalam 
pertemuan yang lebih tua dari dulu. 

'Apakah untuk melihat apakah aku berpihak pada dua klan itu, bahwa dia mengajukan 
pertanyaan seperti itu kepadaku?' 

Tampaknya Yin Moha keliru dari pertanyaan yang dibawa stafnya. Dia berpikir bahwa 
Yeowun meminta Pedang dan klan Wise adalah Keluarga Pedang yang sama dengannya, 
yang membuatnya marah. 
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"Kemarahanku membuatku lagi." 

Dia mencoba memperbaiki ini, tetapi dia tidak bisa. Dan dengan kesalahpahamannya 
diselesaikan, dia menjawab dengan tercengang. 

"Koneksi ... ya, itu buruk." 

Sepertinya Yin Moha menjadi marah bahkan untuk memikirkan kedua klan itu. Yeowun 
menyadari bahwa dia menganggapnya sebagai Keluarga Pedang Pedang Setan yang hilang. 
Dia ingin tahu mengapa. 

"Penatua Yin. Apa hubungan Anda dengan Keluarga Pedang? " 

"Hah ..." 

Yeowun bertanya dengan serius dan dia menghela nafas dalam-dalam. Dia ingin ditanyakan 
pertanyaan ini sejak dia menjadi pemimpin klan Pedang Demonspread. Kultus itu di bawah 
kendali enam klan untuk waktu yang lama. Bahkan keluarga Chun sekarang memiliki darah 
dari enam klan ini -- tidak peduli seberapa keras klan Demonspread Sword mencoba, 
klaimnya dijauhi. 

'Pangeran bukan dari salah satu dari enam klan ...' 

Mungkin itu adalah kesempatan untuk berbicara dengan pangeran yang tidak memiliki 
hubungan dengan mereka. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berbicara. 

"Kami, Pedang Demonspread, klan adalah satu-satunya klan yang menggantikan kehendak 
Pedang Iblis. Kami adalah keturunan Keluarga Pedang. " 

"Keturunan Keluarga Pedang?" 

Sejauh yang Yeowun tahu, Pedang Iblis tidak mengambil murid, mengakibatkan hilangnya 
seluruh klannya. Lalu apa artinya ini? Yin Moha mulai mengungkap kisahnya, mulai dari 
bagaimana dia diberitahu tentang ini melalui klannya. 

Lima ratus tahun yang lalu, ada tiga murid untuk Pedang Iblis. Kingchen, Mu Jurang, dan 
Yin Houngsu. Tiga dari mereka berasal dari keluarga prajurit biasa yang memiliki otot dan 
bakat yang bagus sehingga Sword Demon memilih sendiri. Dia ingin melatih mereka dan 
mengambil satu jenius pedang terbaik untuk menggantikan Keluarga Pedang dan memiliki 
dua lainnya untuk menjadi penjaga Tuhan. Demon Pedang adalah seorang jenius dalam 
keterampilan pedangnya, tetapi dia juga jenius dalam mengajar. Tiga dari siswa ini belajar 
seni bela diri dengan sangat cepat dan menunjukkan harapan di antara banyak prajurit dari 
usia yang sama. 

Masalahnya muncul dari sana. Pedang Iblis menganggap kesetiaan kepada Kultus sebagai 
sifat paling penting yang diperlukan. Tetapi tidak seperti keinginannya, Kingchen dan Mu 
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Jurang mulai tumbuh dalam keserakahan dan dibantu oleh klan lain untuk memaksa 
pernikahan mereka dengan Tuhan. Dan dengan persetujuan dari pertemuan yang lebih tua, 
diputuskan dengan cepat. Ini sangat mengecewakan Pedang Iblis. 

"Pedang Iblis berpikir bahwa pencapaian dan prestasinya telah mengaburkan penilaian 
mereka dan membuat mereka menjadi tamak." 
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Chapter 177 
Bab 177: Persetujuan kedua (8) Pedang Iblis menghindari mereka dari magang sekaligus. 
Tapi kemarahan itu juga datang ke Yin Hongsu, yang tidak terlibat dalam keserakahan. Yin 
Hongsu juga dijauhi. Dia telah berusaha sangat keras dalam mencoba mempelajari pedang 
sehingga dia dapat berhasil Keluarga Pedang, tetapi keinginan itu hilang karena dua orang 
lainnya. 

"Nenek moyang saya, Yin Hongsu dibuang seperti itu tetapi dia tidak pernah melupakan 
Pedang Iblis." 

Dan ketika Pedang Iblis mati tanpa mengambil magang lebih lanjut, Keluarga Pedang hilang 
selamanya. Yin Hongsu tidak ingin legenda itu hilang selamanya, jadi dia mengklaim bahwa 
dia adalah penerus dan menciptakan Keluarga Pedang kedua. Tapi itu tidak disetujui. 

"Yin Hongsu tidak disetujui hanya karena dia dibuang di tengah dari Pedang Iblis! Tapi 
kemudian!" 

Yin Moha menggigit bibirnya dengan marah. Pertemuan tetua yang tidak menyetujui Yin 
Hongsu, menyetujui bahwa klan Pedang dibuat oleh Kingchen, dan klan Bijaksana yang 
diciptakan oleh Mu Jurang untuk menjadi penerus Keluarga Pedang. 

"Hmm ..." 

Yeowun mengerang. Kemarahan Yin Moha adil. Setelah menerima persetujuan, Yin Hongsu 
menjadi marah dan mengeluh kepada dua pemimpin dari masing-masing klan tetapi Yin 
Hongsu kemudian dipenjara selama 10 tahun karena dia mempermalukan anggota 
keluarga Tuhan. 

"Yin Hongsu sangat marah dan berpikir untuk memperbaikinya dengan benar." 

Dan setelah dia keluar dari penjara dalam 10 tahun, dua klan menjadi sangat kuat sehingga 
tidak ada cara untuk melakukan apa pun lagi. Yin Hongsu berpikir Pedang Iblis akan malu, 
jadi dia memutuskan untuk melanjutkan keinginannya dan menjaga nama Keluarga Pedang 
tetap bersih. 

"Dan sejak saat itu, kita, klan Pedang Demonspread, fokus untuk mengembalikan Pedang 
Setan Sejati dari Pedang Setan selama beberapa generasi." 

Mereka berpikir dengan energi internal mereka terbentuk dari Pedang Iblis, memulihkan 
Pedang Iblis Sejati akan cukup untuk menemukan kehormatan Pedang Iblis dan keluarga 
Pedang kembali. Tapi mengembalikan skill pedang yang dia baru lihat beberapa kali ketika 
Sword Demon digunakan, sulit. Dan Yin Hongsu, yang berpikir bahwa mustahil untuk 
mengembalikan keterampilan pedang sendirian, mengambil murid untuk menggantikan 
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keinginannya. Dan 500 tahun telah berlalu. Ada total tiga gol besar untuk klan Pedang 
Demonspread. 

"Satu, adalah untuk menggantikan kehendak Pedang Iblis dan mengembalikan 
kehormatannya. Kedua, adalah memulihkan dengan sempurna pada Pedang Setan Truer-
nya. 

'Tapi itu bukan skill pedang yang pulih.' 

Chun Yeowun penasaran. Jika itu hanya Pedang Setan Benar yang digunakan Yin Moha, itu 
bisa dijelaskan. Tapi itu tidak menjelaskan Twenty Four Demon Sword. 

"Apa yang terakhir?" 

"Bisakah aku percaya padanya? Dia bukan dari enam klan ... ' 

Yin Moha ragu-ragu sedikit pada pertanyaan Yeowun dan menjawab. 

"Temukan kultus sejati kembali, kembali dari tangan sampah Klan Bijaksana dan Pedang 
ini. Dan kembalikan ketertiban dan kesetiaan milik Tuhan. " 

"Ah..." 

Loyalitas. Itu hanya satu hal yang Pedang Iblis inginkan dari muridnya. Klan Pedang 
Demonspread memilih untuk hanya memiliki satu orang melanjutkan tradisi seperti 
bagaimana Sword Dmeon lakukan, dan memikirkan masa depan Kultus Iblis. Tetapi enam 
klan menjadi terlalu kuat untuk ditangani satu klan. 

"Luar biasa." 

Yeowun heran. Dia berpikir bahwa murid Sword Demon hanya dipenuhi dengan 
keserakahan, ketika dia pertama kali mendengar dari Lee Hameng di brankas harta karun 
bawah tanah. Tapi sebenarnya ada magang yang benar-benar berhasil akan Pedang Iblis. 

"... Kamu melakukan ini selama 500 tahun. Sungguh menakjubkan. Jadi, klan Pedang 
Demonspread adalah keturunan sebenarnya dari Keluarga Pedang. " 

"Ah..." 

Yeowun berbicara dengan tulus dan itu membawa air mata ke mata Yin Moha. Seluruh 
klannya ingin mendengar ini selama beberapa generasi dan dia tidak berharap untuk 
mendengarnya dari calon pewaris. 

"Betapa hebatnya jika ayahku, atau Yin Hongsu, mendengar ini?" 

Dia menjadi diam karena disentuh, dan Yeowun berbicara kepadanya. 
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"Saya tidak melihat alasan untuk tidak memiliki klan Pedang Demonspread untuk 
melanjutkan kehendak Keluarga Pedang." 

"Tentu saja. Aku tidak bisa meminta bajingan itu berpura-pura bahwa mereka berhasil atas 
kehendak Keluarga Pedang. " 

Dia mengertakkan gigi lagi saat dia teringat akan dua klan. Yeowun kemudian 
membungkuk pada Yin Moha. 

"Aku bertanya pada Penatua ke-10, dan anggota Keluarga Pedang Yin Moha yang 
sebenarnya. Tolong setujui saya sebagai pewaris takhta. " 

"Menyetujui? Itukah sebabnya kau datang padaku sejak awal? " 

Yin Moha tidak membayangkan ini adalah alasan kunjungan itu. Yeowun melanjutkan, "Jika 
kamu menyetujui, maka aku akan berjanji kepadamu ... bahwa Bijaksana, Pedang ... atau 
enam klan lainnya tidak akan pernah mengendalikan kultus ini, lagi." 

"Hah! Kamu pikir kamu bisa melakukan hal seperti itu? " 

Dia berbicara dengan tercengang. Klan Pedang Demonspread telah berusaha sangat keras 
selama 500 tahun terakhir, jadi tidak mungkin Chun Yeowun yang tidak memiliki kekuatan 
seperti klan lain untuk melakukan hal seperti itu. 

"Jika itu mudah, kita akan ..." 

Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Hu Bong masuk. 

"Kami tidak berbohong! Klan Racun sudah pergi, dan semua orang dari klan Bijaksana yang 
tersisa dalam kultus sudah mati, termasuk Lady Mu. " 

"Apa?" 

"Apa kamu tidak tahu?" 

Dia telah memutuskan hubungan dari luar dan mengirim kembali utusan yang membawa 
berita dari istana Tuhan. Dia terkejut mendengar ini dari Hu Bong. Enam klan telah 
mempertahankan kekuatannya selama 500 tahun terakhir. 

"A-apa itu benar?" 

Yin Moha menjadi kaget dan Yeowun berbicara untuk menyelesaikan kesepakatan. 

"Biarkan aku memotong untuk mengejar. Jika Anda menyetujui saya dan bersumpah 
sebagai hamba saya, saya akan membantu Anda berhasil akan secara otomatis Pedang Iblis. 
" 
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"...Maksud kamu apa?" 

"Sebagai orang yang secara resmi menggantikan ajaran Pedang Iblis, aku akan 
mengajarimu seni bela diri." 

Mata Yin Moha tumbuh besar. Dia ingin tahu bagaimana Yeowun mempelajari 
keterampilan pedang Demon Pedang ini. Dan apa yang baru saja dikatakan Yeowun benar-
benar mengejutkan. 

"K-Kamu berhasil dalam pengajarannya? T-tapi bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa 
berhasil dalam ajarannya ?! " 

Dia berteriak tak percaya dan Yeowun tersenyum. 

"Dengan buku keterampilan." 
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Chapter 178 
Bab 178: Persetujuan kedua (9) "Buku S-Skill?" 

Yin Moha menjadi tercengang. Semua orang tahu bahwa Pedang Iblis tidak meninggalkan 
buku keterampilan apa pun sebelum dia meninggal. Dan jika ada yang tersisa, maka klan 
Wise dan Sword, klan paling kuat pada saat itu akan mengambilnya sendiri. 

"T-tapi tidak mungkin Pedang Iblis akan meninggalkan buku ..." 

Dia menjadi bingung dan Yeowun berbicara dengannya. 

"Apakah kamu tahu mengapa Akademi Iblis dibangun?" 

"?" 

Dia menjadi bingung dan Yeowun menjelaskan kisah yang dia dengar dari Lee Hameng, 
dengan versi singkat. Intinya adalah ini. Pedang Iblis telah menciptakan Akademi Iblis 
untuk menemukan penerus sejati kehendaknya. Dia kemudian mempersiapkan sehingga 
orang-orang yang lulus tes keenam akademi diizinkan untuk mengambil buku 
keterampilan yang berisi setiap seni bela diri dari Demon Pedang. 

"Kurasa dia tidak perlu tahu tentang gudang harta karun bawah tanah." 

Jika keberadaan ruangan itu menyebar, maka itu pasti akan menciptakan masalah lain. 
Lebih baik hanya memiliki satu yang lulus tes keenam untuk mendapatkan akses ke tempat 
itu. 

"S-Sword Demon telah menciptakan hal seperti itu ..." 

Tidak ada anggota dari klan Demonspread Sword yang lulus tes keenam dalam 500 tahun, 
jadi mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui kebenaran ini. 

"Lebih baik melihatnya dengan susah payah." 

Yeowun kemudian menarik pedangnya dan berjalan ke halaman. Ketika semua orang 
menatapnya dengan tatapan ingin tahu, Yeowun melepaskan formasi pedang dengan 
pedang baja dinginnya. 

'Pedang Setan Sejati ...' 

Dia membuktikan formasi pedang dengan menunjukkannya. Itu benar-benar skill True 
Sword Demon itu sendiri yang diciptakan dengan setiap gerakan pedang yang kuat. 
Kekuatannya tak tertandingi seperti kata legenda itu. 

"Whoa!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Nano telah mentransfer ini kepadanya, jadi formasi Yeowun akurat ke inci terakhir seperti 
apa yang tertulis dalam buku. Anggota Yeowun dan Yin Moha sangat terkejut. Ketika 
formasi Benar Pedang pedang Yeowun selesai, Yeowun mengubah cara dia memegang 
pedang dan mulai menggunakan formasi pedang lain. 

Suara pedang menebas udara lebih kencang. Kekuatannya jauh lebih dari True Demon 
Sword, dan formasi pedang begitu kuat bahkan hanya dengan melihatnya. 

'Demi para dewa ... apa keterampilan pedang ini?' 

'Lihat gerakan pedang yang kuat itu!' 

Mereka sudah melihat ini ketika Yeowun menggunakannya melawan Yin Moha beberapa 
waktu lalu, tetapi masih mengejutkan untuk melihatnya lagi. 

'Dua Puluh Empat ... Pedang Setan ... !!' 

Yin Moha menjadi memerah karena kegembiraan. Dia tahu formasi pertama karena dia 
telah melatihnya selama sepuluh tahun, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat formasi 
lain. 

"Ah ah...!" 

Dia tersentak dan mengerang. Saat dia menyaksikan Yeowun menggunakan formasi 
dengan formasi pada Twenty Four Demon Sword, matanya menjadi berkaca-kaca. 

'Itu adalah ... Pedang Setan Dua Puluh Empat yang benar ...!' 

Klan Pedang Demonspread telah digunakan 500 tahun dalam memulihkan keterampilan 
pedang Demon Pedang. Dia kemudian merasakan sesuatu memecahkan segelnya yang 
mengikatnya di rumahnya, dalam memenuhi tujuan itu. Dan ketika dia melihat cahaya 
masuk ke penghalang gelap itu ... 

"Hah? M-master! " 

Yin Moha jatuh ke tanah, dan staf yang masih ada berusaha berlari mendekatinya dengan 
kaget. Mun Ku menghentikannya. 

"Tunggu." 

"Y-ya?" 

Ini akan menjadi masalah serius jika Mun Ku tidak menghentikannya. Yin Moha tidak 
hanya jatuh ke tanah. Dia sedang bermeditasi. Cahaya dalam berbagai warna mulai 
bersinar darinya dan torrent yang kuat mulai melepaskan darinya. 

"A-apa yang terjadi?" 
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Pekerja di dalam mansion menjadi terkejut dan menatapnya. Tubuh Yin Moha bersinar 
dalam lima warna cahaya. Ko Wanghur bergumam takjub. 

"Lima penyatuan qi ...!" 

Yin Moha telah memasuki penyatuan Lima qi. Itu adalah tahap terakhir untuk menjadi pada 
tahap akhir dari tingkat tertinggi. 

"Dia menerima pengertian." 

Yeowun mengambil pedangnya dan menatap Yin Moha. Yin Moha bersinar terang saat dia 
melewati. Ketika ini berakhir, dia akan menjalani rekonstruksi tubuh. 

"Jadi, aku mengalami itu?" 

Yeowun hampir tertawa ketika melihat ketiga anggotanya memandang Yin Moha dengan 
tatapan iri. Itu dulu. Dengan sesuatu terbang masuk melalui telinganya, Yeowun 
mengulurkan tangan. Sesuatu berhenti sekitar lima langkah dari tempat Yin Moha 
bermeditasi. 

"I-ini ?!" 

Hu Bong menyambarnya di udara dan berbicara dengan kaget. Itu adalah jarum tajam 
dengan bulu merah. Itu memiliki racun gelap pada akhirnya. 

"Meracuni?" 

Dari mana asalnya? 

"Ugh!" 

Itu adalah suara kecil, tetapi Ko Wanghur, seorang prajurit tingkat master super, 
mendengarnya dengan jelas. Dia melesat seperti kilat ke arah suara dan menemukan staf 
mencoba melarikan diri di sudut gedung. 

"Aargh!" 

Ko Wanghur meraih leher pria itu. Pria itu berusaha keluar dari genggamannya, tetapi 
tidak ada gunanya. Segera, pria itu mulai bergetar. 
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Chapter 179 
Bab 179: Persetujuan kedua (10) "Apa?" 

Wanghur kemudian melihat pria itu memiliki gelembung di mulutnya saat dia meninggal. 
Wanghur mencoba membuatnya muntah, tetapi racun itu menyebar dengan cepat ke tubuh 
pria itu dan membunuhnya. 

"Tidak..." 

Wanghur kemudian berbalik untuk mencoba memberi tahu Yeowun, tetapi Yeowun tidak 
ada di sana. Chun Yeowun berada di atap gedung dan menyeret pria lain ke bawah. 

"Oh, ada satu lagi!" 

Lelaki itu ditahan di lehernya, dengan dagunya yang terdistorsi dengan cara yang aneh. Dia 
disegel dari gerakannya dengan titik darah sebelum dia mengunyah racun. Di tangannya, 
ada sesuatu yang berbentuk seperti seruling. Tampaknya itu adalah senjata yang 
digunakan untuk menembakkan proyektil ini. 

"Jaga dia." 

Yeowun memerintahkan pada anggotanya. Tiga dari mereka mengangguk dan berjaga 
dengan tiga cara di sekeliling Yin Moha. Yeowun melemparkan pria itu ke dalam gedung 
dan mengulurkan tangan ke mulut pria itu. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang Yeowun 
coba lakukan. 

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

Dia merasakan rasa sakit yang kuat datang dari bagian kiri bawah mulutnya. Rasa sakit 
menghampirinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis kesakitan ketika 
titik darahnya disegel yang menghentikannya bergerak atau menjerit. Dan dengan 
suaranya, sesuatu ditarik keluar dari mulutnya. ITU adalah gigi gerahamnya, yang memiliki 
kawat kecil yang dililitkan dengan bola obat kecil. 

"Apakah kamu mencoba bunuh diri dengan ini?" 

Yeowun mengarahkan bola ke pria itu, dan mata pria itu bergetar hebat. Tampaknya 
tindakan Yeowun untuk menjangkau, menggunakan energi kekuatan untuk mencabut gigi. 

'Sialan! Dia mengeluarkan racun! ' 

Pria itu kehilangan jalan untuk lari dan kehilangan jalan untuk bunuh diri. Yeowun 
menatapnya dengan dingin dan berbicara. 

"Siapa yang mengirimmu?" 
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Tidak ada lagi racun di mulutnya, jadi Yeowun membuka segel titik darah sehingga lelaki 
itu bisa berbicara. Pria itu tahu bahwa Yeowun bukanlah seseorang yang bahkan dapat 
dibayangkannya untuk melawan, jadi dia berbicara dengan suara bergetar. 

"A-Aku tidak akan memberitahumu." 

"Oh?" 

Yeowun kemudian menyegel titik darah lagi. Pria itu mengerutkan kening karena Yeowun 
hanya bertanya sekali dan membungkamnya lagi. Yeowun berbisik kepada pria itu. 

"Penatua ke-10 akan senang mendengar bahwa kamu mencoba untuk membunuhnya." 

Pria itu menjadi pucat. Apa yang dia lakukan adalah membunuh Yin Moha saat dia sedang 
kesurupan. Tidak mungkin dia akan membunuh pria itu dengan mudah. 

"Saya kira Anda tidak akan pernah menumpahkannya, bukan?" 

Dan tanpa peringatan, Yeowun menjentikkan salah satu jarinya ke belakang. 

"Nnnnnnnnnnnnnnnngh!" 

Dia tidak bisa berbicara, jadi dia mengerang kesakitan. Dia pikir Yeowun akan bertanya 
beberapa kali lagi, jadi dia tidak menyangka Yeowun akan mulai menyiksa setelah itu. 
Yeowun kemudian menatap pria itu dan berbisik seperti setan. 

"Aku akan mematahkan tulangmu satu per satu, jadi jika kamu berubah pikiran, putar 
matamu terbalik. Tapi saya kira Anda tidak akan menyerah, bukan? 

'T-tidak!' 

Pria itu berpikir dia harus berubah pikiran sekarang dan dengan cepat memutar matanya, 
tetapi Yeowun tidak menatapnya lagi. 

'Nnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaargh!' 

Sekitar satu jam kemudian ketika tulang dan otot Yin Muha mulai memasuki proses 
pembentukan kembali. Setelah sekitar 10 menit bergetar, kulitnya mulai pecah. Mata Mun 
Ku membelalak karena terkejut. 

"Rekonstruksi tubuh!" 

Dia tidak tahu bahwa lima penyatuan qi menghasilkan rekonstruksi tubuh, jadi dia dan 
anggota lainnya terkejut melihatnya. Bahkan Chun Yeowun yang berada di dalam gedung 
sekarang keluar dari ruangan dan menyaksikannya terjadi. 

"Sungguh menakjubkan melihatnya." 
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Celah mulai dari satu tempat segera menyebar ke seluruh tubuh. Sepertinya itu akan 
hancur bahkan dengan sentuhan sedikit pun. Dan itu dulu. Yin Moha bergerak dan kulitnya 
yang pecah pecah dan berubah menjadi debu. Dia akhirnya mencapai tingkat tertinggi 
sejati. 

'Apa!' 

'Whooooooaaaah! Apa itu!' 

Tidak seperti Mun Ku yang dikejutkan oleh rekonstruksi tubuh itu sendiri, Ko Wanghur dan 
Hu Bong terkejut dalam aspek yang berbeda. Yin Moha, seorang wanita paruh baya yang 
terlihat anggun dan mulia, sama sekali berbeda sekarang. Kulitnya telah menemukan 
pemuda itu lagi, dan dia sekarang tampak seperti wanita di usia pertengahan 20-an. Mata 
tajam dan alisnya yang tebal sekarang membuatnya tampak seperti wanita yang dingin dan 
cerdas. 

"Ah..." 

Yin Moha membuka pipinya. Berada di tahap akhir dari tingkat tertinggi, dia gemetar 
dalam mencapai prestasinya dan segera melompat keluar. Dia dengan cepat turun ke 
depan gedung dan membungkuk ke arah Chun Yeowun. Dia kemudian berteriak dengan 
suara besar. 

"Pemimpin Klan Demonspread, dan Penatua ke-10 Yin Moha, bersumpah setia kepada 
penerus sejati Pedang Setan, Chun Yeowun." 

Mun Ku menatapnya dengan memerah dan dengan cepat mengirim pesan telepati ke Hu 
Bong dan Ko Wanghur yang menatap Yin Moha dengan tatapan terpesona. 

[Berhenti melihat!!] 

Yin Moha telanjang. 
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Chapter 180 
Bab 180: Penawaran Tidak Terduga (1) Dengan Penatua ke 10 Yin Moha menjalani 
rekonstruksi tubuh, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita telanjang 
membungkuk pada Chun Yeowun dengan setia. Yeowun juga menjadi malu dan membuang 
muka. 

"... Penatua, kamu harus berpakaian dulu." 

"Oh!" 

Yin Moha aneh, tetapi ketika dia menyadari dia telanjang, dia tersipu dan dengan cepat 
berlari ke gedung. Dia tampak seperti berusia 20-an sekarang, tetapi dia masih berusia 50-
an sehingga dia tidak berteriak atau semacamnya. 

"Haha, panas sekali. Bukan begitu? " 

"Ya aku tahu." 

Ko Wanghur dan Hu Bong mengibaskan tangan ke wajah mereka. Itu musim dingin, tetapi 
mereka panas karena suatu alasan. 

Dan dengan ini, Yeowun dapat memperoleh persetujuan kedua, dan hamba yang kuat yang 
berada pada tahap akhir dari tingkat tertinggi. Seperti yang dikatakan Lee Hameng. Dia 
akan menjadi aset berharga bagi anggota. 

Setelah sekitar sepuluh menit, Yeowun dan anggotanya dikumpulkan di kantor mansion. 
Penatua 10 Yin Moha, sekarang tampak seusia dengan yang lainnya. Tapi Mun Ku tidak 
terlihat begitu bahagia. 

'Ugh, lihat mereka, mereka tertipu oleh tubuh telanjangnya!' 

Dia tampaknya berpikir semua anak lelaki di sini bodoh. Tapi hanya satu yang 
mengenalnya sebagai seorang gadis adalah Yeowun, jadi hanya Yeowun yang tahu 
mengapa dia merasa tidak nyaman. 

"Benarkah itu?!" 

Yin Moha menatap pria yang berlutut di kantor. Laki-laki itu semua jari tersentak mundur 
dan memohon, tetapi kemarahan tidak turun. Yin MOha mengertakkan giginya saat dia 
menggeram dalam satu nama klan. 

"Sword Clan ...!" 

Dia tidak berpikir staf yang bekerja selama lebih dari sepuluh tahun adalah mata-mata klan 
Sword. Dia bahkan tidak curiga karena staf tidak memiliki energi internal. 
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'Klan Pedang menyuruhnya untuk mengawasiku?' 

Staf menumpahkan semua yang dia tahu ke Chun Yeowun. Mereka diberitahu bahwa jika 
dia menemukan kemajuan dalam memulihkan keterampilan pedang Demon Pedang, maka 
mereka diperintahkan untuk mengeluarkannya. Tetapi mereka tidak bisa melihat Yin Moha 
dalam pelatihan, karena dia selalu berlatih di ruang yang terkunci dan dia tidak 
meninggalkan jejak sehingga tidak ada gunanya. 

"Kamu berani mencoba membunuhku ...!" 

Dan tanpa temuan, saat itulah mereka melihat Yin Moha melakukan rekonstruksi tubuh 
dan berpikir mereka harus menghentikannya sama sekali. Pengkhianatan ini sangat 
mengerikan. Pria itu memohon sekeras yang dia bisa. 

"M-master! Silahkan! Tolong jangan menyiksaku! " 

Dia tidak memohon untuk hidupnya. Dia adalah mata-mata yang terlatih, jadi dia tidak 
takut mati. Tetapi setelah jari-jarinya patah dan kukunya dicabut, dia telah mengalami 
begitu banyak rasa sakit sehingga dia ingin mati. 

'Tuan ... K-kamu masih belum berubah.' 

Hu Bong merasakan keringat mengalir di dahinya. Itu adalah ingatan yang panjang, tetapi 
dia diingatkan tentang pertemuan pertamanya dengan Chun Yeowun di ruang medis. 
Penyiksaan Chun Yeowun adalah penyiksaan yang terlatih. 

"Hah!" 

"UGH!" 

Yin Moha dengan marah menciptakan pedang qi di jarinya dan menusukkannya ke hati 
staf. Dia tidak berniat membiarkan pria itu hidup yang mencoba membunuhnya, bahkan 
jika pria itu melayaninya lebih dari 10 tahun. Ketika dia tampaknya meredakan amarahnya, 
Yeowun bertanya padanya. 

"Penatua, bisakah aku bertanya apa yang sedang terjadi?" 

Yin Moha tidak berbicara bagian penting yang membuat Yeowun penasaran. Yin MOha 
berpikir sejenak dan berbicara. 

"Baik. Saya memutuskan untuk melayani Anda sebagai tuan saya, jadi saya akan 
menceritakan semuanya kepada Anda. " 

Para pemimpin Klan Pedang Demonspread sangat kuat, karena akarnya berasal dari 
Keluarga Pedang itu sendiri. Jadi, bahkan jika mereka bukan dari enam klan, mereka sering 
mengambil peran penting dalam kultus. Alasan bagi mereka untuk mengambil peran 
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penting seperti itu adalah untuk bersaing dengan enam klan, tetapi juga untuk melanjutkan 
kehendak Keluarga Pedang yang sebenarnya. 

"Kami ingin disetujui dari apa yang telah kami pulihkan lebih dari 500 tahun, tetapi klan 
Sword and Wise selalu menolak gagasan itu." 

Mereka selalu menekankan bahwa mereka adalah penerus sebenarnya dari kehendak dan 
tidak menyetujui Demon Pedang Benar bahwa Klan Pedang Demonspread dipulihkan. Dan 
itu berlanjut sepanjang sejarah sampai ke Yin Moha. 

"Itu 8 tahun yang lalu ..." 

Dia masih ingat hari itu. Dia sedang melatih pedangnya di mansionnya ketika seseorang 
menyusup masuk. 

"Dia telah menutupi wajahnya, tetapi matanya bukan dari penyerang biasa." 

Dia tidak membiarkan penyusup berjalan bebas di mansionnya, jadi dia bertarung 
melawan pria itu. Dan hasilnya adalah kehilangannya setelah hanya satu formasi. 

"Satu formasi?" 

Yeowun terkejut. Itu adalah langkah yang kuat. Yin Moha marah karena kehilangannya, 
ketika pria bertopeng itu menawarkan tawaran tak terduga. 

'Kamu memulihkan True Demon Sword sampai batas tertentu. Jika Anda ingin berhasil atas 
kehendak Keluarga Pedang, datanglah ke puncak Five Wise Peak di barat daya Thousand 
Peaks Mountain dalam tiga hari. ' 

Ini membuatnya menjadi sangat bingung. 

"Aku sangat bingung dan aku tidak bisa mengetahui siapa dia sejak dia mengubah 
suaranya." 

Jika pria itu tahu tentang Keluarga Pedang, dan muncul di sini di kastil, maka dia pasti 
pemuja. Tapi Yin MOha belum pernah melihat seniman bela diri yang kuat seperti ini. Dia 
juga terkejut ketika pria itu mengenali True Demon Sword. Setelah ragu-ragu untuk waktu 
yang lama, dia harus pergi ke Five Wise Peak. Dia tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika 
nama Keluarga Pedang disebutkan. 

"Dan ketika aku naik ke puncak, ada yang tidak diharapkan." 

Itu adalah Kingbonki dari klan Pedang, dan Mu Jinwon dari klan Bijaksana. Mereka semua 
tidak berharap satu sama lain untuk berada di sini dan bersiap untuk bertarung, tetapi 
mereka berhenti ketika pria bertopeng muncul. 

'Siapa kamu menyebutkan nama Keluarga Pedang dan mengumpulkan kami di sini ?!' 
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Kingbonki berteriak dengan marah, karena dia yang paling pemarah. Tapi dia tidak 
menyerang pria itu sekaligus, jadi sepertinya dia juga kalah melawan pria bertopeng ini. 

"Kamu tidak perlu tahu siapa aku." 

"Lalu bagaimana kami harus memanggilmu?" 

Mu Jinwon bertanya dan pria bertopeng itu menjawab. 

"Anda bisa memanggil saya Anonim, jika Anda butuh nama." 

Ini adalah Anonim yang Yin Moha bicarakan sebelumnya. Setelah mengumpulkan mereka 
semua di tempat yang sama, pria itu pergi ke topik pembicaraan. 

'Dengan semua anggota yang menggantikan Keluarga Pedang di sini, aku akan 
mengajarimu Pedang Iblis Sejati yang hilang bagimu.' 
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Chapter 181 
Bab 181: Penawaran Tidak Terduga (2) 

'A-apa ?!' 

Tiga pemimpin itu terkejut. Mengejutkan ketika mendengar pria bertopeng ini mengatakan 
bahwa dia akan mengajar Demon Pedang Sejati, tetapi juga mencurigakan pada saat yang 
sama. 

"Dan Anonymous menunjukkan kepada kita Formasi Pedang untuk membuktikan dirinya." 

Kekuatan yang setara dengan Seni Pedang Setan Langit Setan sudah cukup untuk 
membuktikan bahwa itu nyata. Mereka semua tergoda untuk belajar. 

'B-bagaimana kamu tahu Pedang Setan Sejati?' 

"Aku tidak bisa memberitahumu." 

"Dan mengapa kamu mengajari kami ini?" 

Mu Jinwon, yang merupakan tipe yang mencurigakan, terus berusaha mencari tahu 
alasannya tetapi Anonymous menggelengkan kepalanya. 

"Aku hanya akan mengatakan ini. Saya hanya menganggap itu benar untuk mengajarkan ini 
kepada orang-orang yang telah berhasil mengajar Pedang Iblis. ' 

Seperti yang dia katakan, mereka mengkonfirmasi bahwa Anonim ini adalah anggota 
kultus. Tetapi kekuatannya begitu kuat untuk mencoba mencari tahu siapa dia dengan 
kekuatan. Kingbonki dan Mu Jinwon setuju untuk diajari keterampilan pedang, tetapi Yin 
Moha keberatan. 

'TIDAK! Saya tidak bisa membiarkan itu! " 

Yin Moha mengatakan bahwa dua klan ini dibuang oleh Pedang Iblis setelah 
mengecewakannya dan mengklaim bahwa dua klan ini tidak memiliki hak untuk 
mempelajarinya. Dua pemimpin lainnya keberatan dan suasananya mulai memburuk. Dan 
Anonymous muncul dengan sebuah jawaban. 

'Baik. Saya akan melakukan ini. Ini bukan semua ajaran dari Pedang Iblis yang aku coba 
ajarkan padamu. ' 

Dan dengan itu, Anonymous menunjukkan kepada mereka formasi pedang baru yang 
mengejutkan mereka semua. Satu formasi jauh lebih kuat yang bahkan Sword Art of the 
Sky Demon tidak dapat bersaing. 
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'Ini bernama Twenty Four Sword Demon. Ini adalah keterampilan pedang terakhir yang 
ditinggalkan oleh Pedang Iblis sendiri. ' 

Seni bela diri seperti harta bagi setiap orang di Yulin. Dan dari melihat seni bela diri yang 
kuat yang bisa menjadi seni bela diri yang paling kuat dari seluruh kultus, semuanya 
menjadi tergoda. Dan jika itu adalah keterampilan pedang terakhir yang ditinggalkan oleh 
Pedang Iblis, itu juga memiliki makna besar di belakangnya. 

"Aku akan menawarkan ini padamu. Aku akan mengajari kalian Pedang Setan Sejati. Dan 
saya akan mengajarkan ini kepada orang yang dikuasai dengan sempurna dalam tiga tahun. 
Anda semua tahu apa artinya ini. ' 

Ini berarti bahwa siapa pun yang mempelajarinya akan menjadi penerus sejati Pedang 
Iblis. Yin Moha tidak ingin dua klan lainnya bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi 
penggantinya, tetapi Anonymous tegas pada keputusannya. 

"Aku telah berlatih keras agar pengajarannya tidak jatuh di tangan para bajingan itu." 

Klan Pedang Demonspread menghabiskan 500 tahun untuk memulihkan Pedang Setan 
Sejati. Dan bahkan tanpa perlu tiga tahun, dia bisa menyelesaikan pedang hanya dalam dua. 
Dan setelah tiga tahun, tiga pemimpin bertemu lagi di puncak Five Wise. 

"... Kupikir aku adalah satu-satunya yang menyempurnakannya. Saya salah." 

Klan Bijaksana dan Pedang juga memiliki akar di Keluarga Pedang. Tiga tahun sudah cukup 
untuk membuat para pemimpin ini menyempurnakan Pedang Setan Pedang Benar. 
Anonymous menyimpulkan bahwa dia tidak dapat menemukan perbedaan dalam 
kesempurnaan di antara mereka dan memberi mereka kesempatan lagi. 

'Kalian semua harus tahu sekarang bahwa keterampilan pedang ini berusia 500 tahun, 
sehingga memiliki kelemahannya. Perbaiki ini, dan kamu pantas mendapatkan Twenty 
Four Demon Sword. ' 

Mereka diberi dua tahun. Yin Moha berlatih keras untuk memperbaiki kelemahannya. 
Hasilnya adalah apa yang dia gunakan untuk melawan Chun Yeowun. 

"Tapi persaingannya sangat parah." 

Dua penatua dari klan Wise dan Sword adalah dari lima pendekar kultus. Mereka juga 
bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan, jadi itu wajar bagi mereka untuk berhasil 
menghilangkan kelemahan. Dan dengan kompetisi kedua untuk mencapai dasi, Anonymous 
menawarkan mereka tawaran terakhir. 

"Ini tidak mudah. Maka saya akan mengubah metode. Aku akan melihat apakah kalian 
semua berhak untuk menggantikan relik Pedang Iblis. ' 
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Dia bertanya kepada mereka apakah mereka ingat formasi pertama dari Twenty Four 
Demon Sword. Tentu saja, mereka tidak melupakan formasi yang kuat itu. 

'Baik. Saya akan memberi Anda tiga tahun. Replikasi formasi pertama. Jika Anda memiliki 
keinginan untuk berhasil Pedang Iblis dan dengan sedikit keberuntungan, Anda akan dapat 
menyelesaikan formasi. ' 

'Apa? Kami tidak memiliki aliran energi atau ajaran. Bagaimana kita bisa mempelajari 
formasi yang baru saja kita lihat sekali? ' 

Kingbonki balas berbicara dengan marah tetapi Anonymous tegas. 

'Gerakan pedang itu tidak membutuhkan aliran energi khusus. Jika Anda memiliki hak, 
maka Anda akan belajar. ' 

'Mustahil!' 

Mereka menjadi tercengang dan Anonim tiba-tiba menarik pedangnya dan melepaskan 
satu formasi. Itu jauh lebih kuat, tidak lebih lemah dari Twenty Four Sword Demon. Setelah 
formasi, lengan dan kaki Anonymous bergetar dan tampak kelelahan. 

"A-apa itu?" 

Kingbonki dan Mu Jinwon tampak kaget. Yin Moha tidak pernah melihat gerakan seperti itu 
sebelumnya, tetapi dua dari mereka sepertinya tahu sesuatu. 

'Ha ... hah ... Aku akan mengujimu dengan formasi ini setelah tiga tahun. Jika kamu 
menyempurnakan formasi pertama dari Twenty Four Demon Sword, maka kamu akan 
melawan formasi yang baru saja aku gunakan. ' 

Dan dengan itu, Anonim dengan cepat menghilang. Mereka dibiarkan tanpa pilihan. Yin 
Moha kemudian menyelesaikan ceritanya. 

"Itu tiga tahun lalu." 

"Oh ..." 

Yeowun kemudian menyadari apa yang dikatakan Lee Hameng. Alasan dia berhubungan 
dengan klan Wise dan Sword adalah karena ini. 

"Tiga tahun, jadi apakah kamu sudah bertemu Anonim lagi?" 

"... Aku harus melakukannya, dalam dua minggu." 

Inilah sebabnya dia dikurung di rumah dan kereta. Dia harus mendatangi kedua pemimpin 
ini dan menyukseskan ajarannya. 
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"Kamu bilang padaku kamu bisa mengajariku ajaran Sword Demon, tapi aku harus 
menghentikan bajingan itu dari mempelajari ajarannya!" 

Yeowun menyipitkan matanya. Ada satu bagian yang membuatnya curiga ketika 
mendengar cerita itu. Itu anonim. 

'Jika dia tahu nama-Dua Puluh Empat Pedang Iblis ... dia pasti telah melihat buku 
keterampilan di gudang harta.' 

Tapi itu diperlukan untuk lulus tes keenam dan dia mendengar tidak ada yang lulus tes 
dalam 70 tahun. Lalu siapa pria ini? 

"Aku harus bertanya kepada Guardian Kiri tentang orang yang lulus tes keenam 70 tahun 
yang lalu." 

Siapa pun itu, jika orang itu mencoba memberi kesempatan kepada dua klan lain, ini bukan 
kabar baik bagi Chun Yeowun. Dan ada satu hal lagi yang Yeowun ingin tahu. 

"Penatua ke-10. Apakah Anda ... masih ingat formasi pedang yang digunakan pria itu 3 
tahun yang lalu? " 

"Tentu saja." 

Dia ingat dengan baik tentang gerakan itu. Yeowun kemudian memintanya untuk 
menunjukkan kepadanya secara pribadi dan dia membawanya ke ruang pelatihan pribadi 
di bawah tanah gedung utamanya. Yeowun, setelah sampai ke ruang pelatihan, segera 
mengeluarkan pedangnya dan melepaskan formasi. Itu adalah gerakan besar dan kuat yang 
membuat mata Yin Moha menjadi besar. 

"Ah ah!" 

Itu persis sama dengan formasi pedang yang Anonymous tunjukkan padanya tiga tahun 
lalu. Satu-satunya perbedaan adalah jika Anonymous nyaris tidak bisa melakukannya, 
Yeowun menggunakannya dengan sempurna dan alami. 

"B-bagaimana kamu tahu formasi pedang ini ?! Ini yang digunakan Anonymous dulu! " 

Yeowun menjadi muram. Dia kaget. 

'Bagaimana ini bisa ...?' 

Formasi yang dia gunakan adalah formasi pertama dari Sword Force of the Sky Demon. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 182 
Bab 182: Penawaran Tidak Terduga (3) Setelah meninggalkan klan Demonspread Sword, 
Chun Yeowun khawatir. Dia berpikir bahwa dia sendiri yang telah mempelajari 
keterampilan pedang yang ditinggalkan Ayah Chun Ma dan Pedang Iblis. Tetapi ternyata 
ada orang lain yang mempelajarinya sebelum dia. Dia kemudian ingat apa yang dibicarakan 
Wali Kiri Lee Hameng kepadanya. 

"Pedang yang menelusuri alas itu disalin dan dijadikan buku." 

Bahkan jika itu tidak ada gunanya tanpa aliran energi spesifik, itu masih keterampilan 
pedang yang ditinggalkan oleh Bapa Pendiri dari Kultus Iblis, jadi Pedang Iblis menyalinnya 
sebelum dia melanjutkan untuk menghancurkan selama latihan dan mengirimnya ke istana 
Lord. 

'Istana Tuhan ... maka hanya orang yang dapat melihat buku itu adalah Tuhan sendiri.' 

Apakah Tuhan Anonim? Tapi itu tidak menjelaskan bagaimana pria itu tahu Pedang Setan 
Empat Puluh Empat. Tuhan berusia 50-an, jadi tidak masuk akal untuk mengatakan dia 
mungkin telah lulus tes keenam Akademi Iblis. 

'Apakah saya perlu bertanya kepada Guardian Kiri? Atau...' 

Dan ada cara bagi Yeowun untuk pergi bertemu. Yin Moha mengatakan bahwa dia dan dua 
tetua dari klan Wise dan Sword akan bertemu Anonymous 2 minggu kemudian. Sepertinya 
itu adalah kesempatan. 

"Oh, mungkin itu hal yang baik. Jika kedua tetua itu akan keluar dari tempat mereka dengan 
sukarela dan sendirian ... ' 

Mungkin itu adalah kesempatan terbaik bagi Yeowun untuk mengatasi itu. Yeowun dapat 
menggunakan kesempatan untuk menyergap mereka dan juga mencari tahu siapa Anonim 
ini. 

'Dia belajar Kekuatan Pedang Setan Langit tetapi itu tidak sempurna.' 

Untungnya, Kekuatan Pedang Setan Langit membutuhkan aliran energi spesifik atau itu 
tidak memungkinkan pembentukannya digunakan. Alasan mengapa pembentukan 
Anonymous canggung dan membuatnya lelah mungkin karena dia tidak tahu aliran energi. 

Dan ketika mereka semua berkumpul kembali di kantor, Yin Moha menyatakan di depan 
semua orang. 

"Aku akan menjaga pangeran sampai sekarang." 
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"Apa?" 

Dia adalah salah satu tetua, tetapi dia mengklaim bahwa dia akan menjadi penjaga untuk 
Yeowun. Ini adalah caranya untuk menunjukkan kesetiaannya, bahkan jika dia adalah 
seorang pejuang ulung yang sangat berpengalaman. 

'Dia perlu berhasil untuk kembalinya Keluarga Pedang yang sebenarnya.' 

Chun Yeowun punya banyak musuh. Dia cukup kuat, tapi itu masih berbahaya karena dia 
harus menghadapi enam klan. Yin Moha berpikir dia perlu melindungi Yeowun dengan 
cermat. Dan setelah dia mendeklarasikan, Mun Ku menjadi tidak nyaman. Dia tidak yakin 
mengapa dia merasa seperti itu dan berbicara. 

"Hmm ... itu hal yang baik, kakak ke-10. Tetapi jika Anda meninggalkan rumah Anda, itu 
mungkin menarik perhatian dari Pedang atau klan lainnya. Bukankah begitu? " 

Terlepas dari niatnya, alasannya masuk akal. Yeowun juga setuju dengan ini dan hampir 
mengangguk, ketika Ko Wanghur melangkah maju dan berbicara dengan tawa. 

"Ha ha ha! Mun Ku, jangan khawatir tentang itu. " 

"Hah?" 

"Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini?" 

Ketika Ko Wanghur menjelaskan jalannya untuk masalah tersebut, Yin Moha setuju. 
Dengan saran Wanghur, yakin bahwa Yin Moha akan tinggal di Yeowun tanpa khawatir ada 
klan lain yang mewaspadai mereka. 

"Terima kasih atas apa-apa!" 

Mun Ku menjadi frustrasi dan memelototi Ko Wanghur, yang puas karena menyarankan 
gagasan yang cerdik. Dan dengan itu, kelompok Chun Yeowun kembali ke rumah klan 
Ghost Illusion. Ketika Yeowun kembali dari perjalanannya untuk mendapatkan 
persetujuan, Huan Yi keluar untuk menyambutnya. 

"Huhuhu ... Pangeran, apakah semuanya berjalan dengan baik?" 

Huan Yi awalnya sangat khawatir tentang Yeowun akan bertemu dengan Yin Moha. Dia 
telah melihat Yin MOha beberapa kali di pertemuan penatua, tetapi dia tahu bahwa dia 
sangat keras kepala dan anti-sosial, sehingga sepertinya tidak mungkin untuk 
membujuknya. 

"Dia mungkin belum pergi jauh." 

Dia bukan tipe yang bisa mendapatkan kepercayaan hanya dengan menjadi kuat. Huan Yi 
berharap Yeowun telah gagal. 
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'Hmm ... tapi siapa gadis ini? Dia benar-benar memiliki mata yang melotot. " 

Huan Yi tidak bisa mengenali Yin Moha yang berdiri di sebelah Yeowun. Dia mengingatnya 
sebagai wanita paruh baya berusia 50-an. Dan dengan mencapai tahap akhir dari tingkat 
master superior, Yin Moha sekarang menyembunyikan energinya dengan sangat baik 
sehingga membuat Huan Yi semakin sulit untuk mengenalinya. 

"Hentikan pemindaian pada saya, Anda bajingan tanpa jenis kelamin." 

Huan Yi menjadi terkejut mendengar kata-kata mengejek keluar dari mulut wanita muda 
yang cantik itu. 

"Hah? Apakah Anda baru saja berbicara dengan saya? " 

"Ya kamu!" 

Dia melotot dan mata Huan Yi menyipit. Dia tidak berharap hanya sampai sekarang, tetapi 
sepertinya dia telah mendengar cara berbicara ini. 

"...Tunggu sebentar. Aku merasa seperti mengenalmu. " 

"Begitu?" 

Chun Yeowun kemudian turun tangan. 

"Sepertinya bagus kalau kamu tidak bisa mengenalinya." 

Huan Yi lalu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan segera matanya membelalak 
kaget. 

"A-apa? Apakah dia Penatua Yin? " 

Yeowun tersenyum dan mengangguk. Huan Yi benar-benar tampak terkejut melihat Yin 
Moha yang menjadi lebih muda dalam penampilannya. 

"Saya saya! Lihatlah kulitmu! Jadi, Anda menjalani rekonstruksi tubuh? " 

"Bah! Saya berkata berhenti memindai saya. " 

Huan Yi tampak terkejut, tetapi juga tampak iri. Wajahnya juga, bahkan dengan topengnya, 
memiliki banyak keriput dari usianya. 

"Ah-aku sangat cemburu. Oh, pokoknya. Pangeran, selamat. " 

Huan Yi membungkuk, untuk memberi selamat pada Yeowun karena mendapatkan 
persetujuan kedua. Memiliki Yin Moha di tim mereka ketika tidak ada yang mengira itu 
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mungkin, adalah prestasi besar. Dan jika dia telah melalui rekonstruksi tubuh, itu berarti 
dia sekarang berada dalam 5 prajurit teratas kultus. 

"Prince telah mendapatkan sekutu yang hebat." 

Pada tingkat ini, sepertinya tidak banyak masalah bagi Yeowun untuk menjadi pewarisnya. 
Masalahnya adalah setelah ketika Tuhan dan Sesepuh dari enam klan kembali. Yeowun lalu 
bertanya pada Huan Yi. 

"Bisakah kamu membuat topeng?" 

Huan Yi terkejut dengan permintaan tak terduga itu dan tersenyum dengan tebakan. 

"Oh begitu. Itu pemikiran yang bagus. Untuk menyembunyikan bahwa dia menjalani 
rekonstruksi tubuh, bukan? " 

"Tidak." 

"Apa?" 

"Kami membutuhkan pengganti Yin Moha di rumahnya." 

"OH!" 

Huan Yi menyadari apa yang telah direncanakan Yeowun segera. Ini adalah cara yang 
dipikirkan Ko Wanghur. Dia mengatakan bahwa mereka dapat meminta Huan Yi untuk 
membuat topeng agar seseorang bertindak seperti penatua ke-10 di rumahnya. Jika 
demikian, Yin Moha selalu tinggal di dalam rumahnya, tidak pernah bertemu dengan siapa 
pun sehingga memungkinkan untuk menipu klan lain. Tidak ada cara bagi siapa pun untuk 
mengenali seorang wanita muda yang menjaga Chun Yeowun sebenarnya adalah Yin Moha. 

"Terserah Anda, tuanku." 

Huan Yi kemudian pergi ke bengkelnya untuk membuat topeng. Dan dengan Sama Chak 
yang masih menjalani penyembuhan lukanya, Yeowun memutuskan untuk mengambil hari 
libur dan beristirahat. Ko Wanghur dan Hu Bong mengatakan mereka akan kembali ke klan 
masing-masing. Mereka belum bisa bertemu dengan orang tua mereka setelah keluar dari 
akademi. Mun Ku juga mengatakan dia akan kembali ke rumahnya sehingga dia bisa 
melihat kakaknya yang sendirian di rumah. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 183 
Bab 183: Penawaran Tidak Terduga (4) Dan hari berlalu. Tidak seperti Bakgi yang terluka 
parah di luar juga, Sama Chak telah cukup menyembuhkan dirinya sendiri untuk bergerak. 

"Bagus, kamu baik-baik saja." 

"Maaf, Tuan." 

Penjaga Jang masih tertidur lelap karena kondisinya sangat buruk. Sekitar sore hari, Ko 
Wanghur, Hu Bong dan Mun Ku kembali. Mereka semua tampak bahagia telah bertemu 
keluarga mereka setelah waktu yang lama. 

"Bagaimana kabar saudaramu?" 

"Hehe, dia baik-baik saja. Untung." 

Dia khawatir seperti kakeknya, Mun Yun jauh dari rumahnya, tetapi kakaknya baik-baik 
saja. Dia bersyukur bahwa Yeowun bertanya tentang kakaknya. 

Dan dengan semua orang, selain Bakgi, berkumpul, Yeowun memutuskan untuk bertemu 
untuk penatua ketiga. Ada satu hal yang Yeowun ingin tanyakan pada Guardian Kiri, tetapi 
dia harus pergi untuk persetujuan terlebih dahulu. 

"Kami akan membagi menjadi beberapa kelompok." 

"Hah?" 

Tadi malam, Yeowun telah merencanakan apa yang perlu dia lakukan. Dia berpikir bahwa 
penting untuk mengumpulkan persetujuan, tetapi tampaknya juga perlu untuk bertemu 
dengan klan dari anggota-anggotanya yang masih di akademi. Yeowun kemudian memberi 
tahu Ko Wanghur, Hu Bong dan Mun Ku untuk bertemu dengan anggota mereka di akademi 
dan mengatur pertemuan dengan para pemimpin klan dari masing-masing klan. Ko 
Wanghur kemudian menggelengkan kepalanya. 

"Aku pikir aku dan Hu Bong bisa melakukannya dengan baik. Lebih baik kamu menyimpan 
setidaknya tiga bersamamu, tuan. Bawa Mun Ku bersamamu. " 

Yin Moha sudah cukup sebagai penjaga, tetapi dia masih seorang penatua, jadi Wanghur 
berpikir tidak nyaman bagi Yeowun untuk memerintahnya. 

'Sialan ... aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi!' 

Hu Bong menjadi kecewa karena dia tidak diberi kesempatan untuk mengatakan 
pendapatnya. Dan tidak seperti dia, Mun Ku senang bahwa Ko Wanghur menyarankan agar 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

dia bisa tinggal bersama Yeowun. Frustrasinya dengan acara kemarin telah hilang. Dia 
tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak suka melihat Yeowun dekat dengan wanita lain. 

"Lalu aku akan pergi ke klan Samu. Saya mengandalkan kalian. Wanghur, Hu Bong. " 

"Ya tuan! Semoga berhasil." 

Dan dua kelompok melanjutkan pencarian mereka. Yeowun dan kelompoknya pergi ke 
rumah klan Samu yang terletak di sebelah timur kastil. Klan Samu adalah salah satu klan 
berperingkat tertinggi selain dari enam klan. Rumah itu mewah dan megah, hampir sama 
dengan rumah besar dari enam klan. Di pintu masuk, Yeowun menarik napas dalam-dalam. 
Dia harus berduel dengan dua tetua yang telah mendapat persetujuannya sampai sekarang. 
Tetapi tidak seperti dua lainnya, Sama Chak mengatakan ayahnya menantikan untuk 
bertemu dengan Yeowun. 

"Apakah aku akan mendapat persetujuan dengan mudah kali ini?" 

Yeowun sebenarnya aneh bahwa ada seorang penatua yang akan menemuinya dengan 
sikap ramah. Tapi dia belum yakin. Dan ketika mereka naik ke pintu masuk, dua penjaga 
setengah baya menjadi terkejut dan berlari keluar. 

"Tuan muda!" 

Mereka langsung mengenali Sama Chak. Mereka tidak melihatnya selama tiga tahun dan 7 
bulan, tetapi mereka masih mengenalinya segera. Mereka tampak senang melihat Sama 
Chak yang kini telah dewasa. 

"Bapak. Achung. Tuan Sunwon. " 

"Tuan muda! Anda telah tumbuh dengan baik! Ini kejutan yang menyenangkan! Apakah 
Anda lulus dari akademi? " 

"Ya, aku sudah selesai dengan akademi sekarang." 

Mun Ku menggaruk hidungnya karena rasanya akan menangis. Ini terlihat sangat 
menjanjikan bahwa Yeowun bisa disetujui dengan mudah. Sama Chak kemudian dengan 
cepat berbicara kepada Achung. 

"Bisakah Anda memberi tahu ayah saya bahwa saya di sini bersama Pangeran Chun 
Yeowun?" 

"Ya, tuan muda." 

Achung kemudian berlari ke dalam mansion. Segera, orang lain berlari keluar rumah. Itu 
adalah pemimpin klan Samu, dan sesepuh ke-9, Sama Yi. Dia memiliki rambut yang disisir 
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ke belakang dengan kumis yang dirawat dengan baik. Sama Yi membungkuk pada Chun 
Yeowun dan tersenyum. 

"Pangeran, tidak. Penatua Chun. Merupakan suatu kehormatan memiliki Anda di sini di 
rumah saya yang sederhana. Silakan masuk. " 

Itu adalah sambutan yang hangat. Yang menarik adalah Sama Yi tidak mengenali Yin Moha 
yang berdiri di sebelah Yeowun. Tampaknya dia menganggap Yin Moha hanyalah semacam 
penjaga wanita. 

"Seharusnya lebih baik menyembunyikan identitasmu untuk saat ini." 

Dia setuju dengan rencana itu sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Yin Moha seperti 
senjata rahasia bagi Yeowun sekarang. Sama Yi kemudian berbicara dengan Yeowun. 

"Silakan masuk. Kami akan mengadakan pesta untuk kunjungan Penatua Chun! Ini masih 
siang, tetapi kita akan melanjutkan dan minum hari kita! " 

"...Terima kasih atas keramahan Anda." 

Yeowun tidak terlihat terlalu bersemangat. Dia canggung pada sambutan hangat yang 
belum pernah dia terima sampai sekarang, dan dia juga berpikir bahwa ini sepertinya 
terlalu banyak. Tapi Sama Yi tidak berbohong. Ketika kelompok itu berjalan melewati 
bangunan luar dan masuk ke wisma besar, mereka dibawa ke meja pesta besar yang penuh 
dengan masakan mahal dan mewah. Aroma minuman keras yang mahal juga sangat 
menggoda. Jika Ko Wanghur melihat ini, dia akan menyesal mengirim Mun Ku daripada 
dirinya sendiri. 

"Disini sekarang. Ayo masuk. Kalian semua telah melakukannya dengan baik di akademi. " 

Sama Yi menawari mereka untuk makan. Dia masih seorang pemimpin, tetapi dia 
membuatnya jadi seperti Chun Yeowun perlu mulai makan untuk pesta untuk memulai. 
Ketika Yeowun meraih sumpit dengan canggung, pesta dimulai. 

"Kamu tahu! Saya terpesona oleh bagaimana Anda menangani Penatua Baek pada waktu 
itu! Sangat mencengangkan! " 

Sama Yi duduk tepat di sebelah Yeowun dan melengkapi dan memujinya sepanjang pesta. 
Itu adalah pertunjukkan keramahannya, tapi itu terasa canggung bagi Yeowun. Dan setelah 
beberapa waktu, Yeowun berpikir sudah waktunya untuk pergi ke bisnisnya. 

"Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, Penatua Sama." 

Sama Yi kemudian menjadi serius dan merespons. 

"Tolong, katakan padaku apa saja. Saya akan membantu dengan apa pun. " 
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Yeowun kemudian bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk. 

"Aku ingin kamu menyetujui aku untuk menjadi pewarisnya." 

"Ah!" 

Sama Yi tampak heran. Dia telah mendengar bahwa Yeowun telah muncul di jalan Bijak, 
jadi dia berharap kali ini akan segera tiba. 

"Kamu seharusnya tidak tunduk pada seorang penatua belaka, ketika kamu akan menjadi 
Tuhan di masa depan. Tolong, bangkitlah. " 

Sama Yi kemudian memberi tanda pada pelayannya. Pelayan menghampirinya dan Sama Yi 
membisikkan sesuatu, pelayan itu kemudian berjalan keluar, untuk mendapatkan 
seseorang. Segera, seseorang memasuki rumah tamu. 

'Hah?' 

Semua orang di meja pesta menoleh ke arah orang itu. Dia adalah seorang wanita cantik, 
mungkin berusia 19 atau 20 tahun, dengan pakaian sutra kuning dengan banyak perhiasan. 
Matanya berbentuk sehingga dia tampak sangat polos dan murni. 

"Perkenalkan dirimu." 

Sama Yi berbicara dengannya dan dia membungkuk sopan. 

"Salam, Penatua Chun. Saya Sama Muda. " 

"Aku Chun Yeowun." 

Pasti dia terkait dengan Sama Yi, saat dia berbagi nama keluarga. Yeowun dengan canggung 
membungkuk ke arahnya. 

"Kenapa dia memanggilnya ke sini?" 

Yeowun menjadi bingung dan Sama Yi tersenyum dan berbicara. 

"Hahaha, dia adalah putriku. Dia adalah saudara perempuan Chak. " 

"...Saya melihat." 

Sama Yi kemudian mengungkapkan niat sejatinya. 

"Tentu saja, aku akan menyetujui kamu menjadi pewarisnya. Tapi tidakkah Anda pikir kita 
perlu semacam rasa saling percaya untuk itu? Dan di situlah saya ingin bertanya kepada 
Anda. " 
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Chun Yeowun tidak merasa senang tentang ke mana ia pergi dan mengerutkan kening. 

"Maksud kamu apa?" 

"Yah, karena kamu belum menikah ... Kenapa kamu tidak mengambil putriku sebagai 
istrimu?" 

-Pffffffft 

Mun Ku meludahkan minuman kerasnya yang dia minum seperti semprotan pada kata itu. 
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Chapter 184 
Bab 184: Penawaran Tidak Terduga (5) Mun Ku menyemprotkan semua minuman keras ke 
seluruh makanan di atas meja. Sama Chak juga basah kuyup dalam cairan yang keluar dari 
mulut Mun Ku dan menjadi tercengang. 

"Mun Ku ... apa itu ..." 

Chak ingin mengeluh kepada Mun Ku tentang apa yang baru saja dia lakukan, tetapi 
Yeowun berbicara lebih dulu yang menghentikannya. 

"Aku tidak mengikuti apa yang kamu katakan." 

Dia menduga ada sesuatu yang Sama Yi inginkan, tetapi dia tidak berharap itu akan 
menjadi pernikahan. Dia memang memikirkan masa depan di depannya, tetapi pernikahan 
belum dipikirkannya. Sama Yi lalu bertanya padanya. 

"Apakah kamu tidak puas dengan putriku?" 

"Tidak, bukan itu ..." 

"Lalu apakah ada masalah?" 

Sepertinya Sama Yi bertekad. Seluruh acara ini telah direncanakan oleh Sama Yi sejak dia 
melihat Yeowun mengalahkan Baek Oh, pemimpin klan Poison dan Penatua Kultus. 

"Aku harus menjadikan Pangeran Chun sebagai keluarga kita!" 

Sebagian besar klan, bahkan klan Samu yang berada di peringkat tertinggi di bawah enam 
klan, masih harus waspada dengan apa yang mereka lakukan dan yang lain takut akan 
enam klan. Dan di sini adalah Chun Yeowun, pangeran dari tidak ada dari enam klan ini dan 
seorang yang bertekad untuk menggulingkan sistem saat ini. 

'Klan Sama akan menjadi orang yang mendapatkan tempat untuk menjadi istri pertama 
Tuhan masa depan.' 

Dari apa yang dia lihat dalam sejarah, dia mengira Yeowun akan memiliki banyak istri, 
bahkan setelah menggulingkan enam klan. Dan jika itu benar, Sama Yi ingin mengambil pai 
terbaik dulu saat dia bisa. Sama Yi tersenyum pada Yeowun. 

"Ha ha. Wajar bagi dua kelompok untuk bergabung bersama dalam pernikahan untuk 
hubungan yang lebih baik. " 

"..." 
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Chun Yeowun menjadi tanpa kata-kata dan Sama Yi mengubah metodenya menjadi 
persuasi. 

"Bahkan jika dia kuat, dia masih muda untuk tahu tentang politik." 

Sama Yi telah mempertahankan klannya di klan berperingkat tertinggi selama 20 tahun 
melawan enam klan. Dia berpengalaman dan pandai dalam banyak skema dan taktik. Dia 
punya banyak rencana yang siap untuk proyeknya untuk memiliki Yeowun sebagai 
menantunya. 

"Penatua Chun. Jika Anda menjadi pewarisnya, Anda akan menghadapi enam klan ini. Anda 
harus tahu lebih baik. " 

Setiap kultus tahu bahwa Chun Yeowun dan enam klan tidak cocok. Jika Yeowun ingin 
menjadi ahli waris, jelas bahwa enam klan akan mencoba melakukan sesuatu untuk 
menggulingkan musuh yang kuat sebelum mereka digulingkan. 

"Menjadi pewaris hanyalah awal. Anda kuat, tetapi jika Anda melawan mereka, maka Anda 
membutuhkan kekuatan yang setara dengan mereka. Dan untuk itu, klan Samu akan 
menjadi sekutu kuatmu. " 

Ini benar. Jika Sama Yi, pemimpin salah satu klan berperingkat tertinggi, dan Penatua 
kultus akan bergabung, Chun Yeowun akan mendapatkan sekutu yang hebat. 

'Ugh ... dia ada benarnya.' 

Mun Ku berpikir sambil melihat Sama Yi dan Chun Yeowun dengan tatapan khawatir. Dan 
ketika dia berpikir sampai pada titik di mana mungkin Yeowun akan menerima tawaran itu 
dan menikahi Sama Young, maka dia menjadi terkejut. 

'Hah? Mengapa saya khawatir tentang itu? " 

Dia terkejut bahwa dia memikirkan hal itu. Dia telah berjanji setia tetapi tidak pernah 
menganggap Chun Yeowun sebagai orang yang romantis. Tetapi ketika dia mendengar 
bahwa Yeowun mungkin akan menikah, dia merasa frustrasi dan sedih. 

'Tidak mungkin. Saya tidak ... ' 

Ketika dia menyadari perasaannya bukan seperti yang dia pikirkan, hatinya mulai 
berdebar. Dan ketika dia mulai mengalami kekacauan emosional, Sama Yi melanjutkan. 

"Jangan tersinggung, tetapi Anda entah dari mana, Penatua Chun. Latar belakang dan siapa 
yang Anda miliki di pihak Anda bukanlah sesuatu yang dianggap enteng. Dan untuk itu, 
pernikahan akan mengikat kita bersama kuat. Ini akan memastikan pijakan Anda dan 
membantu Anda tumbuh dalam kekuatan. " 
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"Hmm." 

Yeowun mulai berpikir dan Sama Yi berpikir bahwa Yeowun menyetujui idenya. Sama Yi 
kemudian tersenyum dan pergi ke kesimpulan. 

"Aku akan menyetujui kamu menjadi pewaris, Penatua Chun. Tetapi jika kita menjadi satu 
keluarga, maka Anda akan mendapatkan kekuatan klan Samu di bawah kaki Anda. Ini 
mungkin cara terbaik yang bisa Anda bayangkan! Bukan? Ha ha ha." 

Tapi ini yang dia pikirkan. 

'Dengan Tuhan masa depan sebagai menantu saya, klan kita akan menjadi klan pemujaan 
nomor satu! Ini melayani kami berdua dengan baik. ' 

Apakah dia benar-benar dibujuk? Yeowun tampaknya tenggelam dalam pikirannya dan 
semua orang berpaling ke Yeowun. Mun Ku bahkan matanya mengarah ke bawah karena 
khawatir. Yeowun, yang terdiam lama, berbicara. 

"Kamu benar." 

Itu membawa sukacita dan kesedihan bagi orang-orang. Sama Yi tidak yakin apakah 
Yeowun akan setuju, tapi dia langsung menjadi cerah dan tersenyum. 

'IYA! Ha ha ha! Aku tahu itu. Orang bodoh apa yang akan menolak tawaran yang begitu 
bagus? ' 

Tapi Mun Ku langsung berubah muram. Dia merasa hatinya sakit ketika dia mendengar 
Yeowun berkata seolah dia siap menikah. Dia telah menolak ide itu, tetapi dia akhirnya 
menyadari perasaan sejatinya. 

"Jadi ... aku sedang jatuh cinta." 

Dia akhirnya menyadari perasaannya, tetapi Yeowun akan bersama wanita lain. Ini 
membuatnya merasa kesepian dan sedih. Sama Young, yang mendorong rambutnya dengan 
malu, cantik dan Mun Ku sendiri, menyembunyikan wajahnya dengan topeng pria tidak. 
Tidak mungkin Yeowun akan menyukainya seperti itu. 

"Ha ha ha! Anda telah membuat pilihan yang baik. Kita akan menjadi keluarga sekarang, 
jadi kita bisa ... " 

"Aku pikir kamu salah paham." 

"Iya?" 

"Aku baru saja mengatakan kamu benar dalam apa yang kamu katakan." 

Sama Yi membeku di tempat apa yang dikatakan dan ditanyakan Yeowun. 
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"Maafkan saya?" 

"Biarkan aku bertanya padamu. Selain menikah, apakah Anda berniat menyetujui saya 
menjadi pewaris? " 

"U-uh, itu ..." 

Sama Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yeowun akan bertanya kembali dengan 
cara ini. Dia berharap Yeowun menerima tawaran itu karena itu akan menguntungkan 
mereka berdua, jadi pertanyaan ini tidak terduga untuk sedikitnya. 

'Ini adalah..' 

Jika dia mengatakan pernikahan adalah persyaratan, maka itu akan menempatkannya di 
sepatu di mana dia hanya menginginkan kekuasaan, dan jika dia mengatakan pernikahan 
tidak masalah, maka ini akan memberi Yeowun alasan untuk menolak pernikahan. 

'Dia mendapatkan aku. Saya pikir dia akan menjadi naif ... saya salah. ' 
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Chapter 185 
Bab 185: Penawaran Tidak Terduga (6) Sama Yi kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa 
menjawab. Dia berpikir mungkin dia harus menjadi kuat demi masa depan, tetapi dia 
khawatir tentang apa yang telah dilakukan Chun Yeowun sampai sekarang, yang pada 
gilirannya akan datang kepadanya. 

'Pangeran Chun bahkan tidak takut pada enam klan yang ditakuti semua kultus. Mungkin 
bukan ide yang baik untuk membuatnya marah. ' 

Dia takut merusak segalanya karena keserakahan. Sama Chak kemudian membuka 
mulutnya untuk membantu ayahnya. 

"Tuan, bisakah aku mengatakan sesuatu?" 

"...Lanjutkan." 

"Ayahku, Penatua ke-9 telah menunjukkan minat besar padamu sejak tes keenam. Bahkan 
jika itu bukan untuk pernikahan, ayahku telah menyiapkan pesta ini hanya karena dia pikir 
kamu cocok untuk menjadi pewarisnya. " 

'T-tidak! Anakku, jika kamu mengatakan itu ... ' 

Sama Yi mengerutkan kening. Sama Chak hanya berusaha membantu, tetapi ini telah 
mempersempit pilihan yang tersisa untuk Sama Yi. 

"Benarkah itu? Lebih tua?" 

"U-Uh ..." 

Sama Yi ragu-ragu dan Yeowun tiba-tiba bangkit dari kursi. Sama Yi menjadi kaget dan 
Yeowun membungkuk. 

"Saya pikir pendapat Anda berbeda dari pendapat putra Anda. Saya pikir Anda dan saya 
menempuh jalan yang berbeda. Saya berterima kasih atas sambutan Anda. Sudah saatnya 
saya pergi. " 

"Hah?!" 

Ini adalah kemunduran total, melepaskan apa yang Yeowun datang ke sini untuk dilakukan. 
Sama Yi berpikir Yeowun tidak akan pergi sejauh yang dia butuhkan persetujuan, tapi ini 
tidak diharapkan. 

'Ah!' 
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Dan dengan ini, Mun Ku yang suram, menjadi cerah. Dia khawatir Yeowun akan menikahi 
wanita lain, tetapi menolak seperti ini memberinya harapan baru. 

"Tapi bukankah ini akan menjadi masalah bagi Pangeran nanti?" 

Dia senang bahwa Yeowun menolak, tetapi ini membawa keprihatinan. Samu Clan pasti 
akan sangat membantu. Selain itu, Tuhan sendiri juga memiliki 7 istri dan banyak 
pahlawan memiliki banyak istri sehingga menikah dengan seseorang di sini tidak banyak 
masalah. 

"Oh?" 

Dan dengan Yeowun berbalik, Yin Moha tersenyum terkejut. Dia khawatir bahwa mungkin 
Yeowun akan dibujuk oleh rencana Sama Yi, tapi senang melihat Yeowun menjadi kuat 
terhadapnya. 

"Ayo pergi!" 

Seperti yang Yeowun katakan kepada pelayannya, mata Sama Yi berubah besar. 

"A-apa dia benar-benar pergi ?!" 

"T-Tunggu!" 

Saat Yeowun mencoba turun dari wisma, Sama Yi meraihnya. 

"E-elder Chun! Kemana kamu pergi? Anda tidak bisa pergi begitu saja! " 

Sama Yi dengan panik memegangi Yeowun dan memutuskan dia harus mundur. 

"Jika kamu marah dengan lamaran pernikahan ..." 

"Pernikahan. Itu, kami bisa melakukannya persis seperti yang Anda tawarkan. Penatua 
Sama. Tapi tahukah Anda mengapa saya ingin menjadi pewaris? " 

Chun Yeowun bertanya Sama Yi. Alasan sederhananya adalah Yeowun ingin menjadi 
Tuhan, tetapi pertanyaan ini berarti bahwa Yeowun meminta sesuatu yang lain. Yeowun 
kemudian berbicara kepada Sama YI. 

"Mengapa menurutmu keenam klan memegang kekuasaan atas seluruh kultus hari ini?" 

"Mengapa? Itu ... " 

Sama Yi kemudian menyadari apa yang dibicarakan Yeowun. Chun Yeowun mengatakan 
bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Tuhan telah membawa masalah ini. Sama Yi, 
penatua aliran sesat, tahu ini dengan sangat baik dan berpikir bahwa ini adalah masalah. 
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"Aku bangkit untuk memperbaiki kultus dan membawanya kembali ke asalnya, dan apakah 
kamu ingin aku mengulangi hal yang sama yang dilakukan enam klan?" 

"Hmmm..." 

"Aku tidak akan melakukan kesalahan itu." 

Sama Yi lalu menggelengkan matanya. Dia hanya mencoba untuk menghentikan Yeowun 
sehingga dia dapat menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan masa depan, tetapi dia 
sekarang terkejut oleh Yeowun sendiri. 

"Jadi, dia bukan sembarang pemuda lainnya ... pikirannya lebih dalam dari yang 
dibayangkan." 

Yeowun tidak hanya berpikir untuk membalas dendam terhadap enam klan. Dia benar-
benar peduli tentang masa depan Kultus Iblis. Yeowun kemudian membungkuk lagi ke 
Sama Yi. 

"Aku berterima kasih atas keramahtamahanmu, tapi aku pikir apa yang kamu inginkan 
berbeda dari yang aku inginkan. Dan untuk pernikahan ... Saya ingin bersama dengan 
seseorang yang saya cintai. " 

Yeowun kemudian berbalik. Saat itulah dia mendengar suara berdebar dari belakang dan 
berhenti. Ketika dia berbalik, Sama Yi berlutut. Sama Yi kemudian membungkuk hormat 
dan berteriak. 

"Aku bodoh dan tidak menyadari visimu! Pangeran Chun, tolong singkirkan kemarahanmu. 
" 

Semua orang menjadi terkejut. Yeowun juga bertanya kembali dengan ekspresi terkejut. 

"Apa yang sedang kamu lakukan." 

"Aku, pemimpin klan Samu, dan Penatua ke-9, Sama Yi berjanji kesetiaan kepada Pangeran 
Chun Yeowun. Tolong ambil medali saya sebagai tanda persetujuan saya. " 

Sama Yi kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan medali yang membuktikannya 
sebagai penatua. Sama Yi telah melempar keserakahannya dan benar-benar berjanji setia. 
Yeowun tersenyum diam. Dan tepat tiga hari setelah dia keluar dari Akademi Iblis, Yeowun 
dapat mengumpulkan tiga persetujuan yang dia butuhkan. 

Setelah beberapa jam kemudian, Yeowun kembali bahwa dia perlu melakukan sesuatu hari 
ini dan Sama Yi tertawa dan menggelengkan kepalanya. 

"Ha ha ha..." 
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Dia tidak berharap bahwa dia akan bersumpah setia karena dia terpesona oleh seorang 
pemuda dan bahkan tidak mencapai tujuan yang dia coba lakukan. Chun Yeowun datang 
kepadanya sebagai kejutan. 

"Kuharap aku tidak salah." 

Dia pikir mungkin Yeowun akan mengubah kultus kembali ke kejayaannya. Dan ketika 
Sama Yi masuk kembali ke rumahnya setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yeowun, 
ia berbicara dengan tukang dagunya, Sama Young. 

"Muda." 

"Ya, ayah." 

"Dia adalah pria yang seharusnya kamu tidak menyerah." 

Anehnya, Sama Yi tidak menyerah pada tujuannya. Tidak yakin apakah itu dimaksudkan, 
tetapi Chun Yeowun mengatakan bahwa dia akan menikahi seseorang yang dia cintai. Sama 
Yi tidak akan kehilangan kesempatan ini. Sama Young, lalu menjawab dengan suara bulat. 

"Aku tidak menyerah, ayah." 

"Iya. Aku mengandalkan mu." 

Sama Young merasa tidak nyaman pada Chun Yeowun yang bahkan tidak ragu-ragu dengan 
tawaran pernikahan dengannya. Dia bangga dengan kecantikannya sendiri dan dia tidak 
berharap Yeowun akan langsung menolak bahkan setelah melihat kecantikannya. 

"Aku akan membuatnya sadar!" 

Dan dalam perjalanan ke Akademi Iblis, Yeowun dan anggotanya berjalan dengan hanya 
Mun Ku sedikit di belakang kelompok. Wajahnya tampak senang dengan senyum cerah. 
Aneh bahwa wajahnya memerah, lalu berubah menjadi senyum dan kembali. Dia masih 
memikirkannya beberapa saat yang lalu. 

"Pernikahan ... aku ingin menikah dengan seseorang yang kucintai." 

Tidak yakin apakah dia salah, tapi dia merasa seperti Yeowun meliriknya pada saat itu. 
Memikirkan momen itu membuatnya merasa senang dan bahagia dan membuat 
jantungnya berdebar. 

"Hehe.' 

Dia tidak bisa berhenti tersenyum sampai ke Akademi Iblis. 
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Chapter 186 
Bab 186: Menghadapi (1) Di sebuah restoran kecil dekat Akademi Iblis, ada sebuah 
ruangan kecil di dalam di mana hanya VIP yang diizinkan masuk. Chun Yeowun dan 
anggotanya berkumpul di sana. Dua pria saling memandang di seberang meja. Itu adalah 
Chun Yeowun dan Wali Kiri Lee Hameng. Mereka tidak bisa berjalan ke Akademi Iblis di 
siang hari yang cerah, jadi Lee Hameng harus keluar. 

'Apa ... dia menjalani rekonstruksi tubuh?' 

Lee Hameng terkejut luar biasa pada Yin Moha yang berdiri di samping Yeowun seperti 
seorang penjaga. Dia pertama kali terkejut oleh wanita cantik yang berdiri di sebelah 
Yeowun yang belum dia lihat sampai sekarang, dan tidak berpikir itu adalah Penatua ke-10 
sendiri. 

'Sungguh menakjubkan ... dia benar-benar mendapatkan Elder ke-10 di pangkatnya.' 

Lee Hameng juga berpikir Yeowun akan gagal mendapatkan persetujuan Yin Moha. Dia 
adalah wanita yang aneh dan keras kepala. Tapi dia menjalani rekonstruksi tubuh dan 
sekarang tinggal dekat dengan Yeowun, jadi Lee Hameng terkejut dengan bagaimana 
keadaannya. 

"Jadi Pangeran, apa yang ingin kamu ketahui?" 

Lee Hameng bertanya dan Yeowun menyuruh anggota lain untuk tetap berada di luar 
ruangan. Saat mereka berjalan keluar, Yeowun terus berbicara tentang masalah ini. 

"Wali Kiri. Apakah Anda tahu siapa yang lulus tes keenam 70 tahun yang lalu? " 

"70 tahun yang lalu? Hmm ... " 

Lee Hameng menjadi terkejut. Setelah meminta izin kepada Yin Moha, Yeowun kemudian 
menjelaskan apa yang terjadi pada Yin Moha dalam beberapa tahun terakhir mengenai 
keterampilan pedang dan Anonim. Setelah mendengar semuanya, Lee Hameng menjadi 
terkejut. Jika apa yang Yeowun katakan itu benar, maka Anonim ini pasti telah lulus tes 
keenam dan telah mempelajari seni bela diri Pedang Iblis. 

"Dia bahkan belajar Kekuatan Pedang Setan Langit? Hmm ... ini ... " 

"Apa itu?" 

"Sudah lama, tapi akademi memiliki rekaman setiap kadet yang lulus ujian." 

"Lalu kamu tahu?" 
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"...Pangeran. Orang yang lulus tes keenam 70 tahun yang lalu adalah mantan Tuan, Chun 
Inji. " 

Mata Yeowun tumbuh besar. Chun Inji, adalah mantan Penguasa pemujaan dan kakek Chun 
Yeowun. Dia dianggap sebagai prajurit paling kuat dalam 500 tahun terakhir, dan telah 
memperluas wilayah Kultus Iblis lebih besar dari orang lain dan telah berperang melawan 
Pasukan Jahat dan Keadilan. Tapi ada satu bagian yang membuat Yeowun terkejut. Chun 
Inji hilang sekitar 20 tahun yang lalu. 

"Lalu siapa Anonim ini?" 

Pria itu telah mempelajari dua keterampilan pedang yang kuat yang tersimpan di dalam 
lemari besi dan istana Tuhan. Jika mereka mempelajari kedua keterampilan, maka mereka 
harus memasuki istana Tuhan dan juga telah lulus tes keenam. Mereka semua bingung. 

"Hah?" 

Mereka mendengar suara besar tanduk meraung di seluruh kastil kultus. Hameng segera 
bangkit dan membuka jendela kamar. Ini hanya berarti satu hal. 

"Pangeran!" 

Yeowun mengangguk dengan cepat. Tanduk itu berarti kembalinya Dewa Pemujaan Iblis. 
Semua orang di luar di jalan mulai berisik. 

"Mereka sudah ada di sini." 

Tuhan dan kelompok mereka yang disuruh tiba sekitar dua minggu, sudah kembali ke 
kultus. 

"Bagus, aku bekerja dengan cepat." 

Tindakan cepat Yeowun untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu terbukti 
bermanfaat. 

"Akan ada parade untuk kembalinya Tuhan ke gerbang timur. Akankah kamu pergi untuk 
melihat? " 

Lee Hameng menawarkan Yeowun dan Yeowun berpikir sejenak dan mengangguk. Dia 
harus pergi ke Istana untuk upacara kembalinya Tuhan, karena dia adalah penatua baru 
sekarang, jadi lebih baik untuk memulai dari menonton pawai. Yeowun dan anggota keluar 
dari restoran dan menuju ke gerbang timur. Adapun Yin Moha, dia pergi ke rumahnya 
untuk mengambil topeng kulit yang berpura-pura sebagai wajahnya sebelum dia menjalani 
rekonstruksi tubuh. 
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Gunung Seribu terletak di sisi selatan Jianghu sehingga diperlukan untuk berjalan melalui 
gerbang utara untuk pergi ke sana. Tetapi Tuhan dan kelompoknya diberitahu bahwa 
mereka datang dari sisi timur saja. Dan ketika kelompok Yeowun sampai ke gerbang timur, 
ada kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan kembalinya Tuhan. 

Kembalinya Tuhan, yang merupakan satu-satunya yang dikatakan dapat berkomunikasi 
dengan Dewa Iblis, adalah makhluk simbolis dalam kultus. 

"Wah! Tuhan kita sudah kembali! " 

"Dia kembali!" 

"Puji untuk Kultus Iblis!" 

Kultus berteriak dengan sukacita dan prajurit di atas kuda saat mereka berjalan melambai 
pada kultus. 

"Jadi, itu dimulai." 

Lee Hameng berbisik pada Yeowun. Jika Tuhan kembali, maka itu berarti penatua lain juga 
kembali. Ini berarti awal dari perang untuk Yeowun. 

"Pangeran?" 

Tapi Yeowun hanya melihat satu tempat. Di tengah pawai, ada kereta hitam, dihiasi dengan 
sutra merah dan ada tulisan 'SKY' di atasnya. 

'Tuan.' 

Itu kereta terbuka, tapi dekorasi dan perhiasan menyembunyikan wajah di dalamnya. Itu 
adalah parade pawai Raja. Prajurit berjalan dengan gagah berani dan para pemuja bersorak 
dan bernyanyi. Itu adalah saat yang mulia, tetapi Yeowun tampak dingin. 

'Hah?' 

Saat itulah Yeowun menjadi terkejut. Wali Kiri Lee Hameng juga terkejut. DI depan gerbong 
hitam, Great Guardian Marakim berjalan di depan dengan kuda, dan Wali Kanan Submeng 
ada di belakang gerbong. Tapi ada sesuatu yang salah. 

'Guru?' 

Dia mengenakan pakaian formal tidak seperti pakaian biasa, tapi wajahnya pucat dan mata 
kanannya dibungkus dengan kain linen juga menutupi kepalanya, seolah-olah dia terluka. 

'Mengapa?' 
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Dan Yeowun menyadari ada lebih banyak orang yang terluka. Setelah kereta, prajurit dari 
klan lain mulai berjalan bersama dengan para tetua lainnya. Mereka mengenakan pakaian 
mewah, tetapi tidak bisa menyembunyikan luka mereka. 

'Apa yang terjadi?' 

Penatua datang mulai dari penatua pertama. Mereka tampak baik-baik saja sampai penatua 
ketiga, tetapi mulai dari penatua keempat, mereka penuh dengan luka. 

'Apa?' 

Dan dengan kakak kelima Hang Soyu, lengan kirinya sepertinya hilang di balik pakaiannya. 
Dan para penatua, yang seharusnya 8 yang kembali, satu orang hilang. Mun Ku menghela 
nafas lega ketika melihat kakeknya yang lelah, Mun Yun, masih mengabaikan para pemuja 
yang bersorak untuk mereka. 

Segera, kerumunan itu kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh dan mulai bergumam 
di antara mereka sendiri. 

"Aku tidak melihat penatua ke-7." 

Penatua ke-7, Kong Sunong hilang dari parade. Lee Hameng harus tetap tinggal karena dia 
adalah Kepala Akademi, jadi dia tidak diberitahu tentang tujuan misi. Dalam kasus-kasus 
biasa, jumlah prajurit yang banyak ini membutuhkan kontak terus-menerus dengan kultus, 
tetapi kali ini rahasia itu dirahasiakan sepenuhnya. Jadi itu hanya setelah kelompok Tuhan 
mencapai kedekatan dengan Gunung, ketika Huan Yi menyadari mereka kembali. 

"Yah, kita akan segera tahu." 

Itu rahasia sampai sekarang, tetapi karena mereka sekarang di sini, itu akan ditemukan. 

'Ini aneh. Saya tidak bisa melihat mereka. " 

Pria yang berusia pertengahan tiga puluh tahun memandang berkeliling dari atas kuda, 
mengamati kerumunan orang dan dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Dia 
adalah pemimpin klan Bijaksana, dan Penatua 1, Mu Jinwon. Dalam keadaan normal, 
anggota dari klan Wise seharusnya keluar untuk menyambut kembalinya Tuhan dan para 
penatua, tetapi mereka tidak terlihat. Ada istri lain dari bangsawan lain, tetapi dia tidak 
dapat menemukan siapa pun dari klan Wise. 

"Apakah ada sesuatu yang terjadi?" 

Kerumunan bersorak kembalinya tampak sangat normal. Dia pikir itu mungkin tidak 
banyak, karena hampir setengah dari pejuang klan tertinggal, tetapi dia menjadi perhatian 
tertentu. 
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"Hah? Tuan, lihat itu! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 187 
Bab 187: Menghadapi (2) 

Hu Bong lalu menunjuk ke bagian belakang pawai. Yeowun dan anggotanya terkejut 
dengan yang mengikuti dari belakang. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, dan 
huruf yang diperlihatkan bendera itu jelas siapa mereka. 

[Klan Yulin] 

Orang-orang ini berasal dari Klan Yulin, kelompok terbesar dari Pasukan Keadilan. Itu 
adalah pertama kalinya dalam sejarah Cult di mana anggota dari Justice berjalan ke kastil. 
Kerumunan mulai tumbuh berisik. 

'Apa ini?' 

"Klan Yulin?" 

"Bukankah para duta besar datang terakhir kali?" 

Dan tidak seperti yang terakhir kali, ada banyak dari mereka memasuki gerbang. 
Kerumunan kemudian mulai mencemooh dan mengejek anggota klan Yulin. 

"Booo!" 

Dan prajurit dari klan Yulin juga tampak sangat gugup dan tegang. Di dalam mereka, ada 
beberapa bendera klan lain dari kekuatan keadilan. Di tengah, ada dua gerbong ditutupi 
dengan pakaian emas, yang menunjukkan bahwa anggota penting ada di dalamnya. 

"Oh, sangat menarik, begitu." 

"UGH!" 

Hu Bong terkejut dengan suara tiba-tiba yang datang dari sisinya. Adalah Huan Yi, Penatua 
ke-11 yang muncul. Huan Yi memiliki banyak mata-mata di semua tempat di dunia, jadi 
sepertinya dia sudah menebak siapa dan apa ini. 

"Apakah kamu tahu apa yang terjadi?" 

Yeowun bertanya dan Huan Yi menggelengkan kepalanya. 

"Tidak jelas ... tapi mungkin kita bisa memihak klan Yulin kali ini." 

"Memihak klan Yulin?" 
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Lee Hameng bertanya balik dengan heran. Selama lima puluh tahun terakhir, Cult telah 
melancarkan perang sengit terhadap klan Yulin. Tidak ada pertarungan hebat dalam lima 
tahun terakhir, tetapi mereka masih sangat bermusuhan satu sama lain. 

"Yah, kita akan mendengar apa yang sebenarnya terjadi di istana." 

Anggota klan Yulin diizinkan memasuki kastil di depan setiap kultus. Itu pasti bahwa istana 
Tuhan akan mengumumkan sesuatu kepada para pemuja. Ketika semua orang masuk ke 
kastil, gerbang kastil ditutup dan kerumunan mengikuti parade ke istana Tuhan. 

Tetapi segalanya ternyata berbeda dari harapan. Anggota klan Yulin dikawal di dalam ke 
wisma di istana batin, dan Penatua Pertama, Mu Jinwon bangkit di panggung dan berteriak. 

"Salam pembuka! Rekan sekte Kultus Iblis! Ini aku, Penatua Mu Jinwon. " 

Kultus menjadi bingung ketika Mu Jinwon, bukannya Tuhan, naik ke atas panggung. Ketika 
kerumunan menjadi sunyi, Mu Jinwon berteriak dengan suara besar. 

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang bersorak 
untuk kedatangan kami, dan kedatangan Tuhan kami. Tuhan sangat lelah dari perjalanan 
panjang, jadi tolong kumpulkan kembali ke sini besok siang untuk pengumumannya. Untuk 
duta besar dari klan Yulin yang memasuki kastil, silakan menganggap mereka sebagai tamu 
kami -- mereka diundang secara resmi. Itu adalah perintah Tuhan. " 

Mu Jinwon lalu membungkuk dan berjalan menuruni panggung. Jadi, pengumuman tentang 
apa yang sedang terjadi ditunda hingga besok. 

'Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka mengundang klan Yulin di sini? ' 

"Sial, dia tidak mengatakan apa-apa!" 

Kultus berisik berbicara tentang spekulasi mereka dan segera tersebar. Ada beberapa 
pertanyaan tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya sampai besok. Dan ketika orang-
orang mulai kembali ke rumah mereka, tanduk pendek berbunyi tiga kali, menandakan 
pemanggilan semua penatua, pemimpin klan, dan penjaga ke istana. 

"Kurasa kita harus mengadakan Grand meeting dulu." 

Huan Yi berbicara dan Yeowun mengangguk. Dia sekarang diizinkan untuk memasuki 
Grand Meeting secara formal, dan duduk bersama sejajar dengan para penatua lainnya. 

"Kami akan menunggu di restoran dekat istana." 

Hanya penatua, wali, dan pemimpin klan diizinkan sehingga anggota Yeowun tidak 
diizinkan masuk. 

"Baik. Mohon urus ini. " 
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"Ya tuan." 

Istana bagian dalam membutuhkan senjata untuk ditinggalkan, jadi Yeowun meminta Hu 
Bong untuk membawa White Dragon Blade dan pedang yang dibuat dari baja dingin. Dia 
kemudian berjalan ke istana batin dengan Lee Hameng dan Huan Yi. 

Di dalam istana batin, ada banyak bangunan besar, dan di seberang kediaman Tuhan, ada 
sebuah bangunan besar yang dibuat hanya untuk Pertemuan Besar. Bangunan itu adalah 
aula yang didekorasi dengan mewah, dengan kursi-kursi ditempatkan sehingga orang bisa 
duduk dalam barisan. Tahta di bagian terjauh adalah tahta Tuhan yang duduk di antara 
orang banyak, dan ada dua belas kursi penatua yang ditempatkan untuk saling 
memandang. Para pemimpin klan lainnya berada di luar. 7 penatua yang baru saja kembali 
sudah di kursi mereka dan para pemimpin klan mulai masuk untuk duduk di kursi kosong. 
Semua pemimpin dari klan peringkat tinggi duduk di kursi barisan depan, dan para 
pemimpin klan lainnya duduk di belakang. 

"Elder ke-9, memasuki aula!" 

Ketika para tetua masuk, penjaga di pintu masuk berteriak untuk memperingatkan semua 
orang. 

"Selamat datang." 

"Sudah lama, Penatua Sama." 

Semua pemimpin klan bangkit dan menyapa Penatua Sama Yi ke-9. Pertemuan Grand tidak 
sering terjadi sehingga itu adalah kesempatan yang baik bagi para pemimpin klan untuk 
mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan para tetua. Setelah beberapa menit, 
sebagian besar pemimpin klan masuk dan duduk di kursi. Dan dengan Tuhan yang akan 
masuk dengan ketiga penjaga, semua orang sekarang ada di sini. Satu-satunya yang belum 
datang selain Tuhan dan tiga wali, adalah penatua ke-10, ke-11, dan ke-12. 

"Tiga tetua terlambat." 

"Yah, dia tidak akan bahagia, jadi kita harus mengerti." 

Hang Soyu, penatua ke 5 dan pemimpin klan Lust berbicara dengan cemberut, dan penatua 
keempat, dan pemimpin Klan Loyal, Ja Kinkeng tertawa dan merespons. Ja Kinkeng 
berbicara tentang Baek Oh. Baek Oh adalah anggota dari enam klan, tetapi didorong ke 
bawah ke penatua ke-12, dan tidak bisa bergabung dalam perjalanan. Saat itulah penjaga di 
gerbang berteriak. 

"Elder 10, Elder 11, 12 Elder, memasuki aula!" 

Tiga tetua masuk sekaligus dan Hang Soyu menggelengkan kepalanya. 
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"Hmph. Apakah dia berteman dengan orang tua berpangkat rendah saat dia di sana? " 

Dan dengan gerbang dibuka, tiga pria berjalan masuk. Semua orang kemudian berbalik ke 
tiga penatua yang masuk. 

"Hah?' 

"Apa?" 

Semua penatua yang duduk di kursi berpangkat tinggi mengerutkan kening. Mereka 
berharap Baek Oh akan berjalan bersama stafnya, dan orang yang masuk sebagai gantinya, 
sementara memiliki dua tetua lainnya di kedua sisi, adalah Chun Yeowun. 

"B-bagaimana bisa dia ?!" 

Hang Soyu tahu wajah Chun Yeowun dengan jelas. Dia melihatnya dalam tes pertama di 
Akademi Iblis bertahun-tahun yang lalu. Yeowun telah berubah menjadi orang dewasa, 
tetapi dia masih memiliki wajah yang sama sejak dia masih remaja. Yeowun kemudian 
berjalan mendekati para tetua yang kehilangan kata-kata dan membungkuk. 

"Salam, para tetua. Saya penatua ke-12 yang baru, Chun Yeowun. " 
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Chapter 188 
Bab 188: Menghadapi (3) "Apa? 12 ... Penatua? " 

Tujuh penatua berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi wajah mereka terkejut dan tak 
percaya. Penatua ke-12 yang mereka tahu adalah Baek Oh. Tetapi Yeowun, yang telah 
memasuki Aula Besar, mengklaim dirinya sebagai penatua. 

'Di mana Baek Oh? Kenapa dia ... Tunggu. ' 

'Di-apakah dia lulus tes keenam ?!' 

Mereka kemudian menyadari apa yang terjadi ketika mereka pergi. Satu-satunya cara bagi 
Chun Yeowun, yang merupakan seorang kadet Akademi, untuk menjadi seorang penatua 
adalah dengan lulus ujian keenam dan mengalahkan penatua lainnya. Yeowun telah 
mengambil kursi Baek Oh dengan mengalahkannya. 

"Jadi, pemimpin klan tahu ini." 

Berita tentang tes keenam sudah menyapu seluruh kastil, jadi semua pemimpin klan tahu 
bahwa Yeowun telah mengalahkan Baek Oh dan sepertinya tidak terkejut. Tetapi mereka 
juga tampak terkejut oleh seorang pemuda yang berdiri dengan bangga di depan para 
penatua yang kuat. 

'Apakah itu sebabnya saya tidak dapat menemukan siapa pun dari klan Racun?' 

Mu Jinwon mengerutkan kening. Dia telah memindai kerumunan dalam perjalanan, jadi dia 
menyadari bahwa orang-orang dari klan Racun juga hilang. Dia pikir itu adalah tindakan 
protes atas penurunan pangkat Baek Oh, tapi ternyata tidak. 

"Jadi, dia Chun Yeowun?" 

"Dia yang memotong lengan cucuku ?!" 

'Beraninya ... petani itu lahir!' 

Tetua dari Pedang, Klan Pedang dan Nafsu memelototi Yeowun, karena pangeran mereka 
kehilangan tangan atas tindakan Yeowun. Jika ini bukan Aula Besar Pemujaan Iblis, mereka 
akan melepaskan kemarahan mereka lagi. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya, 
karena itu berarti mereka telah merusak otoritas dan martabat Tuhan dan dihukum. 

Aula itu menjadi sunyi karena atmosfer yang penuh emosi. 

"Apakah kamu pikir kami akan menyetujuimu?" 

'Menipu! Anda mungkin telah berjalan di sini, tetapi Anda masih sendirian. ' 
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Sesepuh dari enam klan kemudian diam, tidak menanggapi salam Yeowun dan udaranya 
menjadi dingin. Pemimpin klan lain yang menyapa tetua lainnya juga terdiam. Hang Soyu 
lalu menyeringai. 

"Kau mungkin naik ke sini dengan keberuntungan, tapi itu sejauh yang kau bisa. Tidak ada 
yang akan menyetujui Anda sebagai penatua. ' 

Berdiri untuk Yeowun di sini, berarti orang itu akan berbalik melawan enam klan. Ini 
adalah tindakan untuk menunjukkan kekuasaan atas Yeowun. Tapi itu tidak berjalan sesuai 
rencana mereka. Seorang pria besar bangkit dari tempat duduknya dan menyapa Chun 
Yeowun dengan sopan. 

"Pemimpin Klan Fist Setan, Ko Wanghyn. Selamat datang, Pangeran Chun. " 

Yeowun kemudian berbalik pada Ko Wanghyn dan membungkuk. 

"Salam pembuka." 

'Klan Setan Tinju? Berani sekali! ' 

Hang Soyu mengangkat alisnya dan menatap Ko Wanghyn yang memecah kesunyian yang 
diciptakan oleh para tetua. Tapi itu baru permulaan. Pria yang duduk di sebelah Ko 
Wanghyn, yang terlihat sangat lembut, bangkit dan membungkuk. 

"Che Takjing, dari klan Gerbang Barat. Selamat datang, Pangeran Chun. " 

"Salam pembuka." 

'Apa?' 

Dengan dua pemimpin dari klan berpangkat tinggi disambut, Hang Soyu dan tetua lainnya 
mengerutkan kening. Tetapi orang lain juga bangun. 

"Hou Sangin dari klan Power Axe. Kami akhirnya bertemu, Pangeran. " 

"Senang bertemu denganmu, Tuan Hou." 

"A-apa?" 

Dan lebih banyak pemimpin bangkit untuk menyambut Yeowun. Setelah pemimpin klan 
berpangkat tinggi semua bangkit dan menyapa Yeowun, para pemimpin klan lain dari klan 
berpangkat rendah bangkit dan membungkuk. 

'Apa yang sedang terjadi?!' 

"Apakah mereka berusaha memunggungi kita?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Lihat semua orang itu!" 

Sesepuh kemudian menjadi dingin. Ada lebih dari 50 pemimpin klan yang bangkit untuk 
menyambut Yeowun. Dan bahkan kemudian, masih ada lebih banyak orang yang bangun. 
Jumlahnya sudah sekitar 1/3 dari seluruh pemimpin klan di dalam aula. 

'Ko Wanghur, Hu Bong ...' 

Yeowun tersenyum. Dia ingin melakukan kontak dengan sebanyak yang dia bisa, tetapi dia 
tidak berharap sebanyak ini jumlah pemimpin akan merespon. Ko Wanghur dan Hu Bong 
tidak bertemu dengan pemimpin klan lainnya sendirian. Ini adalah hasil dari taruna yang 
diusir dari akademi sebelumnya, meminta ayah mereka untuk mendukung Chun Yeowun. 

'Chun ... Yeowun ...!' 

Hang Soyu mengertakkan giginya. Ini adalah hasil dari apa yang terjadi di kompetisi 
Akademi Iblis. 

"Apa yang terjadi ketika kita pergi?" 

Tetua dari enam klan tampak terkejut. Bagi mereka, Chun Yeowun bukan apa-apa. Istri-
istri Tuhan menganggap Yeowun sebagai musuh, karena ibunya adalah Lady Hwa, tetapi 
bagi mereka, ia hanyalah serangga yang dapat dirawat kapan saja. Mereka tidak berpikir 
makhluk seperti itu akan membuat serangan balik seperti itu. Mereka merasa terancam 
oleh pria bernama Chun Yeowun untuk pertama kalinya. Saat itulah penjaga berteriak dari 
belakang. 

"Ini Tuhan!" 

Dan pria dengan pakaian hitam dengan sulaman naga emas masuk, dan semua orang 
bangkit dan jatuh ke satu lutut mereka. 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Penatua Pertama berteriak dan melanjutkan. 

"Kami, para kultus belaka, merasa terhormat untuk melihat Dewa Kultus Iblis!" 

"Kami merasa terhormat!" 

Dengan masuknya Chun Yujong, udara langsung berputar. Chun Yujong mengangkat 
tangannya setelah dia duduk di atas takhta dan pria dengan topeng aneh, Great Guardian 
Marakim berteriak. 

"Kamu boleh duduk." 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 
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Semua orang berteriak lagi dan duduk di kursi mereka. Dengan penatua ke-7, hilang, 
Yeowun duduk di kursi penatua ke-11 dan berbalik ke Chun Yujong. Matanya yang tajam 
tampak seperti milik Yeowun, tetapi suasananya berbeda. Chun Yujong tampak seolah-olah 
dengan angkuh memandang rendah segalanya. Dia seperti seorang Kaisar secara 
keseluruhan di sini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia sembunyikan. 

'... Dia bernafas tidak baik.' 

Itu sudah dekat, jadi Yeowun dapat mengatakan bahwa napas Tuhan sedikit tidak stabil. Itu 
yakin bahwa dia telah mengambil kerusakan internal. Tapi dia kelihatan sehat, jadi 
mungkin tidak separah orang tua lainnya. 

"Tuan dan tua-tua semuanya terluka?" 

Tuan dan tua-tua berarti bahwa mereka cukup untuk memusnahkan sebagian besar 
kekuatan. Lalu apa tujuan perjalanan rahasia mereka? Yeowun kemudian berbalik ke pria 
yang berdiri di sisi kanan Tuhan. 

'Guru ... apa yang terjadi?' 

Orang yang berdiri tepat di hadapan Tuhan, adalah Guardian Submeng yang Benar. Dia 
tampak pucat dan menutupi mata kanannya dengan kain linen, dan tampak dalam kondisi 
buruk. Tapi tidak seperti Yeowun yang khawatir, Submeng yang menemukannya, 
mengalihkan pandangannya. 

'Apa? B-bagaimana! ' 
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Chapter 189 
Bab 189: Menghadapi (4) Wajah pucat Submeng menjadi cerah. Rasanya seperti semua 
kesulitan yang dia lalui dalam perjalanan baru-baru ini meleleh ketika dia melihat satu-
satunya muridnya di tempat ini. Submeng tersenyum dan Yeowun juga tersenyum. Guru 
dan murid itu akhirnya bertemu di tempat yang begitu penting. 

'Ha ha. Saya kira saya tidak bisa menyebut Anda seorang anak lagi. ' 

Submeng tersentuh. Dan dari apa yang bisa dilihatnya, bisa dipastikan bahwa Yeowun telah 
tumbuh jauh lebih kuat dari dirinya sekarang. 

Chun Yeowun, yang sedang melihat Submeng, kemudian menoleh kepada Tuhan pada 
energi tajam yang datang. Chun Yujong, yang tidak menatapnya sampai beberapa saat yang 
lalu, sekarang menatap lurus ke arahnya. 

"Matanya seperti pedang." 

Itu adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang mengancam seperti itu. Tuhan tidak 
menyebutkan, tetapi yakin bahwa dia juga terkejut menemukan Chun Yeowun di sini. 

"Tuanku." 

Marakim berbicara, dan Chun Yujong mengangkat tangannya, menandakan persetujuan. 
Marakim kemudian berteriak pada orang-orang. 

"Kami akan memulai Grand Meeting." 

Dengan permulaan, Marakim memanggil penatua ke-9. Sama Yi kemudian bangkit. 

"Penatua ke-9, Anda dapat melaporkan apa yang terjadi di Sekte ketika Tuhan keluar." 

"Baik tuan ku." 

Sama Yi, adalah penatua berperingkat tertinggi sementara yang lain pergi, jadi dia harus 
melaporkan dulu apa yang terjadi sampai sekarang. Sama Yi kemudian menjelaskan semua 
yang terjadi. Prosedur ini sebenarnya tidak perlu, tetapi ini dilakukan untuk menunjukkan 
wewenang Tuhan. Itu dilakukan agar para pemimpin klan dapat melihat Tuhan 
menyelesaikan masalah yang masih berputar dan membuat mereka merasakan otoritas 
Tuhan. Tapi laporan Sama Yi benar-benar berhasil melawannya kali ini. Setelah 
menjelaskan masalah keuangan dan struktural, Sama Yi melaporkan insiden baru-baru ini. 

"... Jadi, klan Racun dan klan Bijaksana yang tersisa saling bertarung. Tidak ada yang 
selamat di kedua klan. " 
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Orang-orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Dengan desas-desus menyebar, 
para pemimpin klan yang tinggal di belakang di kultus tahu tentang apa yang terjadi, tetapi 
mereka yang pergi ke luar terkejut. Ini adalah insiden serius. Klan Racun sekarang 
sepenuhnya hilang, dan anggota dari klan Wise juga terbunuh. Dan di antara mereka, ada 
Lady Mu, istri Tuhan. Mu Jinwon menjadi dingin. 

"Adikku ... sudah mati?" 

Dia khawatir ketika dia tidak melihat orang-orang dari klan Wise, tetapi dia bahkan tidak 
membayangkan kejadian seperti itu terjadi. Sulit untuk menahan emosinya. Dia ingin 
berteriak kepada Baek Oh, pemimpin klan Poison, tetapi bahkan dia telah mati dari tangan 
Yeowun pada tes keenam. 

'Ini tidak mungkin ... kakakku tidak akan pernah ...' 

Lady Mu adalah wanita yang licik. Dia pandai strategi dan tidak pernah bertempur dalam 
kekalahan. Tidak masuk akal bahwa dia memasuki klan Racun dan terbunuh. Tetapi jika 
apa yang dilaporkan Sama Yi benar, apa yang terjadi sangat mungkin terjadi. Sama Yi 
melaporkan bahwa alasan dua klan untuk bertarung, adalah karena Mu Jinyun dan Chun 
Muyun membunuh klan Racun Baek Churku. 

'Bagaimana ini bisa ...' 

Dan sebagai bukti, tubuh itu memiliki jejak Tangan Kiri Pedang Kiri di atasnya. Satu-
satunya yang bisa menggunakan skill itu adalah Mu Jinwon sendiri dan Chun Muyun. 
Dengan ini, klan Poison menjadi marah dan menyergap klan Poison, tetapi mereka 
kehilangan sebagian besar pasukan mereka dan klan Wise, yang mencoba untuk 
menghapus klan Poison, diimbangi oleh perangkap beracun klan Poison dan dihancurkan. 
Tidak ada yang terlalu mencurigakan tentang bagaimana semuanya telah terjadi, dan sulit 
untuk menganggap bahwa itu adalah rencana orang lain. 

'...!' 

Mu Jinwon menjadi marah dan meraih sandaran tangan kursi dan sandaran tangan hancur. 
Itu bukan sesuatu yang diizinkan di Aula Besar, tetapi dia telah kehilangan keluarganya 
yang tinggal di belakang, jadi Tuhan tidak mengatakan apa-apa. 

'Wanita itu ... meninggal karena perangkap belaka dari klan Racun?' 

Tidak seperti Mu Jinwon yang tidak bisa menahan amarahnya, Tuhan memikirkannya 
dengan dingin. Bahkan ketika dia mendengar bahwa istri pertamanya, Lady Mu sudah mati, 
dia tidak menunjukkan perubahan emosi. Ketika Sama Yi hampir menyelesaikan 
laporannya, para tetua dari lima klan yang tersisa saling memandang dengan pandangan 
bermusuhan. Itu wajar ketika mereka mendengar bahwa putra dan cucu mereka telah 
bertarung satu sama lain dan semua mati, mengakibatkan perkelahian antar klan. 
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"Luar biasa." 

Lee Hameng tercengang ketika dia menyaksikan. Dengan laporan yang dibuat di depan 
semua pemimpin klan, rencana Yeowun telah berubah menjadi sukses besar. Hanya sisa 
laporan sekarang menjadi satu. 

"Dari Akademi Iblis, Penatua Chun Yeowun telah lulus ujian keenam dan telah menjadi 
Penatua ke-12 yang baru. Tes ini dilakukan ketika Tuhan telah hilang, jadi saya meminta 
Anda untuk menunjuk dia secara resmi sebagai penatua yang baru. " 

Semua orang kemudian berbalik ke Chun Yeowun. Penatua hanya ditunjuk oleh Tuhan 
sendiri. Tapi Tuhan hilang, jadi Yeowun hanya diberi medali. 

"Saya keberatan!" 

Hang Soyu, yang geram seperti biasa, setelah mendengar putranya meninggal di akademi, 
bangkit. 

"Ini adalah Grand Meeting, bukan ..." 

"Aku menyetujuinya." 

"Ugh!" 

Tetapi Tuhan memotongnya dan berbicara. Hang Soyu tidak bisa mengatakan apa-apa dan 
Chun Yujong bangkit dari singgasananya dan berbicara dengan Chun Yeowun. 

"Chun Yeowun, kamu mungkin mendatangiku." 

Yeowun kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan percaya diri dan 
berlutut di depan Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan di depan semua orang. 

"Sebagai Tuan ke-23 dari Kultus Iblis Besar, saya menunjuk Chun Yeowun sebagai Penatua 
ke-12. Anda harus melayani kultus dengan hidup Anda. " 

"Baik tuan ku." 

Yeowun menjawab, dan Chun Yujong menatap putranya. Bocah yang hanya kartu yang 
akan digunakan untuk melepaskan kemarahannya sendiri, telah bangkit dari bawah dan 
berada di depannya sekarang. Benar-benar mencengangkan. Chun Yujong kemudian 
berbicara dengan Yeowun. 

"Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" 

Dengan menjadi Penatua, penatua diizinkan untuk meminta satu hal, jika mungkin. Tetapi 
ini hanya prosedur biasa dan meminta untuk membicarakan bagaimana rasanya. Yeowun 
kemudian bangkit dan bertanya kepada Tuhan. 
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"Tolong setujui aku sebagai pewaris takhta." 

"Apa?" 

Tuhan tidak mengharapkan ini datang dan mengangkat alisnya. Dan pada saat itu, Sama Yi, 
Yin Moha, dan Huan Yi semua bangkit dari tempat duduk mereka dan muncul di belakang 
Yeowun dan berlutut dan berteriak. 

"Tolong setujui Pangeran Chun Yeowun sebagai pewaris takhta!" 

Lima Tetua yang menonton dengan tidak nyaman di Yeowun menjadi penatua, menjadi 
terkejut dan meringis. 
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Chapter 190 
Bab 190: Menghadapi (5) "Tolong setujui aku sebagai pewaris takhta!" 

Dengan permintaan Chun Yeowun yang tak terduga, semua orang di dalam Aula Besar 
menjadi terkejut. Mereka yang paling terkejut adalah penatua dari lima klan. Mereka 
merasa tidak nyaman tentang Yeowun menjadi penatua, dan menjadi sangat marah ketika 
Yeowun meminta persetujuan untuk menjadi pewarisnya. 

"Sialan!" 

'Dia ... bertujuan untuk ini!' 

Yeowun pergi mencari kesempatan untuk memohon kepada Tuhan. Dan ada tiga penatua 
yang ada di belakang Yeowun. Mereka pasti menyetujui Yeowun. 

'S-sejak kapan dia membujuk mereka?' 

'Yin Moha? Huan Yi? ' 

Selain Sama Yi, Yin Moha dan Huan Yi dikenal karena sifat keras kepala dan keras kepala 
mereka. Tapi mereka berdua sekarang berlutut dan meminta kenaikan Yeowun kepada 
Tuhan masa depan. 

"Aku harus berhenti ..." 

Tetapi para tetua dari lima klan tidak memiliki alasan atau cara untuk menghentikan ini 
terjadi. Dan dengan semua pemimpin klan dalam kultus memandangi mereka, mereka 
tidak bisa begitu saja keluar dari emosi tanpa diejek setelah. 

'Sialan ...!' 

'Tidak ada jalan!' 

Chun Yeowun telah mengalahkan semua pesaing dalam kompetisi dan juga mengumpulkan 
persetujuan dari tiga tetua. Dengan persetujuan Tuhan, dia sekarang akan ditunjuk sebagai 
pewaris baru takhta. Sesepuh bodoh untuk berpikir bahwa mereka dapat menyingkirkan 
Yeowun kapan saja. 

'Jika Tuhan menyetujuinya, maka ...' 

Ini adalah skenario terburuk. Jika seseorang yang bukan dari enam klan akan 
menggantikan takhta, maka itu akan menjadi kejatuhan enam klan. Semua orang berpaling 
kepada Tuhan. Chun Yujong tampak terkejut. 

'... Apakah dia benar-benar bocah yang pernah kukenal?' 
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Chun Yujong kagum dengan Chun Yeowun. Ketika Yeowun pertama kali muncul sebagai 
penatua, dia terkejut dengan anak yang bahkan tidak dalam kepeduliannya, tumbuh kuat 
dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Chun Yujong kagum dengan gerakan cerdas Yeowun. 
Yeowun membungkuk hormat, tapi matanya penuh percaya diri saat dia memandang ke 
arah Tuhan. Itu bukan anak muda, pendendam yang pernah Yujong lihat pada hari pertama 
Akademi Iblis. 

'... Jadi, kamu ingin menggantikan tahtaku.' 

Suasana menjadi tegang dengan semua orang fokus pada tuan. Chun Yujong lalu membuka 
mulutnya. 

"Apakah kalian bertiga menyetujui Pangeran ke-7 sebagai pewaris?" 

Chun Yujong bertanya dan orang-orang menjadi cerdas dan frustrasi pada saat yang sama. 
Mereka yang memihak Chun Yeowun menjadi cerah dan para tetua dan pemimpin klan 
yang memihak enam klan mengerutkan kening. Chun Yeowun sekarang menjadi penatua, 
tetapi karena ia dipanggil sebagai pangeran ke-7, itu berarti bahwa Chun Yujong secara 
resmi menganggapnya sebagai calon takhta. 

"Aku, Sama Yi Penatua ke-9, menyetujui Pangeran Chun Yeowun sebagai pewaris takhta." 

"Aku, Yin Moha, Penatua ke-10, menyetujui Pangeran Chun Yeowun sebagai pewaris 
takhta." 

"Aku, Huan Yi Penatua ke-11, menyetujui Pangeran Chun Yeowun sebagai pewaris takhta." 

Dan dengan suara tekad mereka, Chun Yujong menatap mereka masing-masing. 
Tampaknya ketiga tetua ini benar-benar menyetujui Chun Yeowun sebagai ahli waris, dan 
mereka tampaknya tidak peduli dengan enam klan. 

'... Mungkin ini mungkin cara yang lebih baik.' 

Pewaris yang tidak terkait dengan enam klan. Bukan itu yang direncanakan Chun Yujong, 
tapi dia memutuskan bahwa ini juga tidak terlalu buruk. Tuhan kemudian mengangguk dan 
memutuskan. Ketika dia akan berbicara keputusannya, aura tajam, bermusuhan datang ke 
akal sehatnya. Bukan hanya Chun Yujong yang merasakan ini. Semua orang merasakan 
energi bermusuhan dan beralih ke sumbernya. 

'Penatua Pertama?' 

Sumbernya adalah Penatua Pertama dan Pemimpin klan Bijaksana, Mu Jinwon. Dia 
memelototi Chun Yeowun dengan mata merah, dengan urat-urat darah muncul di dahinya 
karena marah. Dia sangat terkejut sejak dia mendengar bahwa anggota keluarganya 
terbunuh, dan dia tidak peduli tentang hal lain sekarang. 
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'Dia berani meminta diangkat sebagai pewaris saat ini ?!' 

Hanya sampai Tuhan dan tua-tua meninggalkan istana pemujaan, Chun Muyun sangat 
dekat dengan ahli waris. Dengan pangeran lain dari setiap klan diusir, Mu Jinwon percaya 
bahwa Chun Muyun akan menjadi ahli waris dengan tidak banyak masalah. Tetapi ketika 
dia kembali, dia menemukan bahwa semua orang dari klannya telah meninggal ketika dia 
pergi. Chun Muyun juga, telah melakukan kejahatan di dalam akademi, melarikan diri dari 
penjara dan akhirnya ditemukan tewas di dalam rumah klan Racun. Dari apa yang bisa 
dilihat Mu Jinwon, Nyonya Mu atau Chun Muyun tidak cukup bodoh untuk melakukan hal 
bodoh seperti itu sebelum kompetisi hampir berakhir. Keduanya meninggal dengan 
kesalahan yang tidak akan pernah mereka lakukan, dan Chun Yeowun menjadi pesaing 
tunggal, dan meminta untuk ditunjuk sebagai pewaris seolah-olah ia menunggu. Dengan 
ini, 

'Chun ... Yeowun!' 
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Chapter 191 
Bab 191: Menghadapi (6) 

Dia tidak peduli dengan bukti lagi. Dengan setiap emosi dan pikiran menuju ke Chun 
Yeowun, Mu Jinwon ingin merobek Chun Yeowun tepat pada saat ini. Wali Kiri Lee Hameng 
dan Wali Kanan Submeng dengan cepat berdiri melawan Mu Jinwon, dan Wali Agung 
Marakim berdiri di depan tuan. Hameng mengeluarkan Pedang Api merah dan membidik 
Mu Jinwon. Submeng juga mengeluarkan Blade Gila miliknya. Hanya orang-orang yang 
diizinkan memegang senjata di Aula Besar adalah tiga penjaga dan Tuhan. 

"Mundur, penatua pertama." 

"Kamu harus bersikap di depan Tuhan." 

Hameng dan Submeng memperingatkan, tetapi Mu Jinwon tidak mundur dan berbicara 
dengan suara marah. 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan mengenali rencanamu?" 

Dia berbicara dengan Chun Yeowun, yang berada di belakang penjaga. Mu Jinwon 
memelototi Yeowun, yang berlutut dengan satu lututnya. Chun Yeowun kemudian berbalik 
ke kiri dan melihat penatua pertama di kursinya. 

'KAMU!' 

Mata Elder Pertama bergetar dengan amarah saat dia bertemu dengan Yeowun. Yeowun 
tidak membuat ekspresi apa pun, tetapi matanya tampak seolah-olah dia mengejek, 
memelototi Mu Jinwon. Mu Jinwon meledak dengan amarah dan mencoba untuk bangun. 

"Cukup." 

Tuhan memperingatkan dengan mengancam. Itu sederhana, dan suara rendah tetapi energi 
yang digunakan dalam suara itu tidak berdasar dan menekan Mu Jinwon. 

"Ugh!" 

Mu Jinwon kemudian tersentak dari amarahnya dan menyadari bahwa dia berada di dalam 
Aula Besar. Dia tidak bisa melakukan apa pun lebih jauh tanpa membuat Tuhan menjadi 
marah. Mu Jinwon membawa kembali auranya dan membungkuk pada Tuhan dan 
berteriak. 

"Saya telah melakukan kesalahan besar kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Tolong maafkan 
kebodohanku. " 
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Dia kemudian mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Dan ketika dia mulai berdebar 
beberapa kali, sehingga darah mulai mengalir di kepalanya, Chun Yujong mengambil energi 
yang menekan Mu Jinwon. Wajah Mu Jinwon berlumuran darah. Chun Yujong menatap Mu 
Jinwon dengan dingin dan memerintahkannya untuk berhenti. 

"Kembalilah ke tempat dudukmu." 

"Terima kasih Tuhan, atas rahmatmu yang abadi." 

Mu Jinwon membungkuk lagi dan mundur ke kursinya. Lee Hameng kemudian 
mengembalikan pedangnya dan dua penjaga berbalik ke arah Tuhan lagi. Mu Jinwon 
menyeka wajahnya dengan pakaiannya dan memelototi Chun Yeowun. 

"Aku akan mencari tahu segalanya dan merobekmu dengan tanganku sendiri." 

Jika dia marah dan membunuh Chun Yeowun di sini, itu akan bekerja melawannya juga. Dia 
sudah kehilangan setengah dari keluarganya, jadi dia tidak bisa kehilangan lagi. Saat itulah 
Mu Jinwon mendengar pesan telepati yang tak terduga datang melalui telinganya. 

[Penatua Pertama. Apa yang Anda curigai benar. Itu bukan klan Racun. Itu aku.] 

Itu adalah Chun Yeowun. Itu adalah provokasi langsung. Ketika Mu Jinwon menatap 
Yeowun dengan mata bergetar, dia melihat Yeowun dengan senyum jahat. Emosi Mu 
Jinwon yang nyaris tidak dikontrolnya, telah membentak. 

"Aaaaaaaaargh! Saya akan membunuhmu!!!" 

Mu Jinwon kemudian didakwa dan lari ke Chun Yeowun. 

"Apa?!" 

Lee Hameng berbalik dan dengan cepat menyuruh Mu Jinwon berhenti, tetapi kekuatan Mu 
Jinwon satu tingkat lebih tinggi. 

"Jangan menghalangi jalanku!" 

Tangan kiri Mu Jinwon menggunakan formasi Tangan Bijaksana dan mendorong Lee 
Hameng kembali ke pilar. Mu Jinwon berada pada tahap akhir tingkat master superior, dan 
Mu Jinwon juga lebih kuat dalam kekuatan formasi. 

"Sialan!" 

Lee Hameng mengutuk ketika dia bangkit dari tanah dan mencoba untuk menyerang lagi, 
tapi kekuatan biru Mu Jinwon yang memegang jari qi sudah memukul Chun Yeowun. Dia 
menggunakan formasi paling kuat dalam Pedang Setan Benar. 
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Seperti yang dikatakan Yin Moha, Mu Jinwon tahu benar Pedang Setan juga. Mu Jinwon 
menyadari bahwa Chun Yeowun berada pada tingkat yang sama kekuatannya ketika dia 
melihat, jadi itu sebabnya dia menggunakan keterampilan serangan terbaik yang dia miliki. 

"A-ini formasi yang luar biasa!" 

'Sejak kapan Penatua Mu mempelajari keterampilan pedang yang begitu kuat?' 

Semua orang kaget dengan penggunaan keterampilan pedang yang kuat Mu Jinwon. Tuhan 
juga sangat terkejut. Dia tidak berpikir Mu Jinwon telah menyembunyikan keterampilan 
pedang rahasia yang hampir sama berkuasa dengan Seni Pedang Setan Langit. 

'Apakah itu benar-benar Pedang Setan Sejati?' 

Yin Moha juga mengerutkan kening karena terkejut. Formasi True Demon Sword yang 
digunakan oleh prajurit terkuat dari kultus itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya. 

"MATI!" 

Formasi pedang yang kuat melepaskan Yeowun. 

"Dia kuat." 

Yeowun menyipitkan matanya saat dia berhadapan dengan formasi pedang terkuat yang 
dia lihat. Jari Yeowun bersinar dengan gaya biru qi. Untuk melawan True Demon Sword 
yang menyempurnakan cara Mu Jinwon, lebih baik menggunakan Twenty Four Demon 
Sword, yang merupakan versi yang lebih tinggi. Dengan jari Yeowun bergerak maju, dua 
kekuatan qi prajurit yang kuat bertabrakan. 
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Chapter 192 
Bab 192: Menghadapi Mati (7) Dengan dua kekuatan qi bertabrakan, suara ledakan 
memenuhi Aula Besar. Formasi Yeowun adalah formasi ketiga dari Twenty Four Demon 
Sword. Dengan dua puluh empat gerakan pedang yang digabungkan, kekuatannya menjadi 
seperti badai. 

"Tidak mungkin!" 

"Dia memblokirnya!" 

Semua orang terkejut melihat Chun Yeowun menghalangi terhadap keterampilan pedang 
Mu Jinwon yang kuat sehingga tidak ada yang berpikir itu mungkin untuk bertahan. 

'Ini ... apakah itu Twenty Four Demon Sword?' 

Mu Jinwon mengerutkan kening. Formasi yang Yeowun gunakan adalah formasi yang 
pernah Anonymous tunjukkan. 

'Bagaimana dia mempelajari keterampilan pedang ini?' 

Mu Jinwon terkejut, tapi dia dengan cepat menggunakan formasi Pedang Setan Benar di 
tangan kanannya untuk bertarung melawan Pedang Setan Empat Puluh Empat, dan 
menusukkan tangan kirinya. 

'Hah?!' 

Formasi yang digunakan oleh jari kiri adalah skill Wise Sword. Keterampilan pedang yang 
kuat datang melalui Pedang Setan Dua Puluh Empat dan melawannya. 

"Ugh!" 

Yeowun dipukul di bahu dan perutnya dan didorong ke belakang. 

"Pedang Kanan Pedang Kiri!" 

Para pemimpin klan berteriak ketika mereka menyadari apa yang baru saja dilakukan Mu 
Jinwon. Mu Jinwon dikenal karena kemampuannya untuk menggunakan kedua seni bela 
diri Wise Clan dengan kedua tangannya pada saat yang sama. Dengan dua tangan yang 
bekerja secara terpisah untuk menggunakan masing-masing seni bela diri, itu memberi Mu 
Jinwon kekuatan untuk menyerang seolah-olah ada dua darinya. 

Yeowun mengerutkan kening karena rasa sakit yang berasal dari lukanya. Jika bukan 
karena penghalang energinya, kekuatan qi akan menembusnya. Pakaian Yeowun ternoda 
darah. 
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[Penyembuhan diri diaktifkan di area yang terluka.] 

Suara Nano muncul di kepalanya saat lukanya mulai sembuh. Itu tersembunyi di bawah 
pakaian, tetapi penyembuhannya cepat. 

'Wah.' 

Rasa sakit telah terangkat dengan cepat. Yeowun mengharapkan ini, tapi Mu Jinwon jauh 
lebih kuat dari yang dia kira. Dia telah menggunakan dua formasi pedang yang berbeda di 
kedua tangannya dan membalas Pedang Setan Dua Puluh Empat milik Yeowun. 

"Itu bukan musuh yang mudah." 

Mu Jinwon bukan musuh yang bisa dianggap enteng. 

"Aku harus cepat." 

Dan untuk Mu Jinwon, dia tidak kehilangan kesempatan dan disuruh membunuh Yeowun. 
Jika dia membuang-buang waktu, Tuhan atau tetua lainnya akan melompat dan dia akan 
kehilangan kesempatan untuk membunuh Yeowun. Dia harus menyelesaikan ini segera. 

"Saya akan membunuhmu!" 

Mu Jinwon tahu betapa kuatnya Twenty Four Demon Sword, jadi dia menggunakan yang 
terbaik dari kemampuannya, untuk menggunakan formasi pedang di kedua tangan. Jika Yin 
Moha telah menyelesaikan formasi pertama Twenty Four Demon Sword, Mu Jinwon telah 
menciptakan keterampilan baru dengan pemahamannya. 

'Di sebelah kiriku, formasi terakhir Pedang Setan Sejati. Di tangan kananku, formasi 
pertama dari Twenty Four Demon Sword. ' 

Dua formasi pedang dilepaskan dari kedua tangannya dan semua orang menjadi kaget. 

'Apakah Penatua Pertama monster?' 

"Bagaimana dia belajar formasi seperti itu?" 

Pembentukan Mu Jinwon barusan cukup kuat, tapi ini di luar imajinasi. Keterampilan 
terbaiknya yang diciptakan dengan kombinasi upaya Sword Demon untuk bertarung 
melawan Blade God, sangat mengagumkan. 

"Dia tidak bisa memblokir ini. B-biarpun itu Twenty Four Demon Sword ... ' 

Yin Moha menjadi pucat. Dia tahu kekuatan Dua Puluh Empat Pedang Iblis, jadi dia pikir 
Chun Yeowun tidak memiliki kesempatan untuk membela diri terhadap serangan ini. 

'Ini untuk saudara perempuan saya, keponakan saya, dan keluarga saya! MATI!' 
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Mu Jinwon melotot. Dia yakin bahwa bahkan Tuhan tidak akan memblokir serangannya. 
Skill ini dibuat untuk bertarung melawan Anonymous, seorang pejuang misterius. 

'Jika Twenty Four Demon Sword tidak bekerja ...' 

Yeowun melotot. Dan itu adalah saat ketika kekuatan tajam qi akan merobek tubuh 
Yeowuns. 

'Bilah ... qi?' 

Tangan Yeowun sekarang dipegang dengan qi pisau biru. Tangannya kemudian 
melepaskan kekuatan ledakan formasi pisau dan menyerang keterampilan Mu Jinwon. 
Mata Huan Yi berubah besar karena terkejut. 

"A-itu keterampilan itu!" 

Itu adalah skill pedang mengejutkan yang digunakan Yeowun ketika dia bertarung 
melawan Huan Yi. Tangan Yeowun bergerak dalam sudut yang aneh dan menciptakan 
gerakan pedang yang kuat, yang dikalahkan melalui setiap formasi pedang yang digunakan 
kedua tangan Mu Jinwon. Mu Jinwon mengerutkan kening. 

'A-apa ini !? Ini tidak mungkin!' 

Pisau itu datang dari sudut yang tidak mungkin. Itu bukan sesuatu yang bisa bereaksi Mu 
Jinwon dengan normal. 

"UGH!" 

Tangan kirinya terlempar ke belakang dari bilah qi yang kuat dan tubuhnya bergetar. Chun 
Yeowun tidak kehilangan kesempatan ini dan pindah ke formasi terakhir Dewa Pedang. Dia 
tidak tahu nama formasi ini, tetapi dia menyebutnya seperti ini. 

Naga terbang. 

Dengan tubuh Yeowun berputar dari bawah, pisau berputar seperti tornado dan tubuh Mu 
Jinwon tersapu ke dalam kekuatan qi pisau. Dia melesat ke udara melalui pisau tajam qi. 

'T-tidak!' 

Mu Jinwon mencoba keluar dari itu dengan menggunakan kekuatan qi di tangannya, tetapi 
dia bahkan tidak bisa bergerak di penjara blade qi. 

"Aku harus membela diri!" 

Mu Jinwon kemudian memfokuskan energinya untuk menciptakan penghalang energi. Saat 
itulah pisau penyerbu qi menghampirinya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'B-penghalang energiku!' 

Blade qi yang turun ke atasnya, merobek penghalang energi itu sendiri dan ketika Mu 
Jinwon memutar tubuhnya, berusaha menghindari dipukul, blade qi menebasnya. 

"AAAAAAAAAAARAR!" 

Dengan teriakan ketakutan Mu Jinwon memenuhi Aula Besar, tubuh Mu Jinwon terkoyak-
koyak di udara. Dan ketika teriakan itu berhenti, tubuhnya jatuh ke tanah seperti 
potongan-potongan daging. 

Semua orang langsung terdiam. Semua orang yang telah berkumpul di Aula Besar, sangat 
terkejut dan lega menyaksikan Chun Yeowun dengan tegang, dan tidak percaya. 
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Chapter 193 
Bab 193: Menghadapi (8) Mu Jinwon, salah satu dari tiga prajurit paling kuat bersama 
dengan Tuhan dan Wali Marakim, meninggal secara tragis dan mengejutkan semua orang 
di Aula Besar. Para pemimpin klan yang memihak Chun Yeowun ingin bersorak gembira, 
tetapi mereka tidak bisa bersuara sehingga mereka hanya menahan kegembiraan mereka. 
Dan keterampilan pedang Chun Yeowun yang melawan keterampilan pedang yang hampir 
mustahil digunakan oleh Mu Jinwon mengejutkan mereka semua. 

'Demi para dewa! Dia mengalahkan penatua pertama! ' 

'Apakah ini benar?' 

'Aku bahkan tidak tahu keterampilan pisau seperti itu ada!' 

Dan yang mendapat perhatian adalah Guardian Submeng Kanan. Sudah diketahui secara 
luas bahwa Guardian Submeng Kanan adalah orang yang telah mengajari Yeowun cara 
menggunakan pisau. 

"Hmph." 

Submeng terbatuk ketika dia merasakan orang-orang mengawasinya. Tapi Submeng 
sendiri yang kaget dengan keterampilan pedang Yeowun. 

'Sejak kapan dia mempelajari keterampilan pisau sekuat itu?' 

Dia tidak mau menerima, tapi yang digunakan oleh Yeowun jauh lebih kuat dari Butterfly 
Dance Blade. Dia hanya terkejut olehnya. 

'Tapi ... skill pedang itu. Itu akrab. ' 

Itu aneh. Dia belum pernah melihat skill pisau sekuat ini, namun itu terlihat familier. Itu 
bukan hanya untuk Submeng. Wali Kiri Lee Hameng sangat terkejut sehingga dia 
kehilangan kata-kata. Jika dia tidak membuka brankas harta karun bawah tanah untuk 
Yeowun, dia tidak akan menyadarinya tetapi dia melihat jejak ditinggalkan oleh 
keterampilan pisau itu. 

'Skill B-blade dari Dewa Pedang!' 

Skill yang digunakan adalah skill yang persis sama yang membuat penelusuran pada tubuh 
yang diawetkan di dalam lemari besi. Itu hanya jejak, tetapi kekuatan yang berasal dari 
penelusurannya sangat memukau sehingga Lee Hameng mengetahuinya dengan baik. 

'Dia tidak hanya mempelajarinya, tetapi mempelajari keterampilan pisau itu sendiri? 
Bagaimana ini bisa ...! ' 
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Apakah benar-benar mungkin untuk mempelajari seni bela diri hanya dengan melihat jejak 
yang tersisa di tubuh? Lee Hameng terkejut luar biasa dan mulai bergetar dengan 
kegembiraan. 

"Dimulai dengan penemuan kebenaran oleh Pastor Chun Ma ... apakah bakatnya benar-
benar diberikan dari langit?" 

Lee Hameng berpikir pilihannya tidak salah. Dia sekarang yakin bahwa Chun Yeowun 
adalah Setan Langit baru yang akan terlahir kembali sebagai Sekte Iblis. 

[Wali Kiri.] 

Lee Hameng kemudian mendengar pesan telepatis Marakim dan tersentak. Mata Marakim 
melihat melalui topengnya, ke bawah pada potongan tubuh Mu Jinwon yang tersebar. 

[Kita akan berbincang lagi nanti.] 

[Ya pak.] 

Lee Hameng harus berbicara dengan Marakim tentang Chun Yeowun. Dia juga, adalah 
orang yang berhasil akan Pedang Iblis. 

'Sungguh menakjubkan bahwa Anda menggunakan acara ini sejauh ini. Pangeran, Anda 
telah menunjukkan diri Anda dengan baik di depan semua pemimpin klan. ' 

Penatua ke-11, Huan Yi berpikir bahwa Chun Yeowun telah melakukan pekerjaan dengan 
baik, tidak hanya dalam mengalahkan penatua pertama, tetapi menciptakan situasi seperti 
itu. Jelas bahwa tindakannya telah melakukan efek besar pada para pemimpin klan, karena 
mereka masih tercengang dari apa yang baru saja terjadi. 

"Yah, kamu merawat pemimpin pertama, jadi sisanya ada di tanganku." 

Mu Jinwon sendiri sangat kuat, tetapi pasukannya yang tersisa dari klan Wise juga terdiri 
dari prajurit yang sangat terlatih. 

"Aku harus melihat apakah ada cara untuk memasukkan mereka ke dalam lipatan 
pangeran kita." 

Itu adalah prajurit yang terlalu berharga untuk disingkirkan. Jika mungkin untuk membuat 
mereka bergabung, itu akan menjadi aset yang kuat bagi pasukan mereka. Huan Yi perlu 
melakukannya lebih cepat sebelum empat klan lainnya menjangkau untuk mengumpulkan 
mereka sendiri. 

"Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Tuhan." 

Dan untuk Tuhan, Chun Yujong, dia tidak tampak bahagia tentang apa yang baru saja 
terjadi. Dia pertama kali berpikir Yeowun menarik, tetapi itu berubah pikiran sekarang. Dia 
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mendengar bahwa Yeowun telah mengalahkan Baek Oh, jadi dia berharap Yeowun menjadi 
kuat, tetapi ini di luar harapannya. 

"Dia lebih dari yang aku harapkan." 

Formasi serangan pertama yang digunakan oleh Mu Jinwon adalah penyergapan sehingga 
tidak ada gunanya, tetapi Tuhan bisa saja memblokir serangan lanjutan Mu Jinwon. Tapi 
dia tidak melakukan apa-apa, berniat berhenti tepat sebelum Yeowun akan terbunuh. 
Tetapi dengan tingkat pertumbuhan ini, tampaknya bahkan cukup untuk berada dalam 
lima prajurit teratas Jianghu dalam 10 tahun. 

"Dia telah tumbuh lebih kuat dan menjadi ancamanku." 

Itu tidak diterima. Kartu itu hanya berguna ketika dapat digunakan sebagai kartu. Kejadian 
ini membuat Chun Yujong memperhatikan Chun Yeowun. Saat itulah seseorang memecah 
kesunyian dan berteriak. Itu adalah Hang Soyu, penatua kelima. 

"B-Beraninya! Berani-beraninya kau membunuh Penatua Pertama di Aula Besar bersama 
Tuhan kita yang hadir? 

Dia ragu-ragu pada kekuatan menakutkan Chun Yeowun, tapi dia memutuskan dia harus 
menaikkan suaranya dengan ini. Menurut hukum sesat, membunuh sesepuh lainnya di 
hadapan Tuhan tidak dapat diterima. 

"Penatua Hang benar. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu! Penatua Chun Yeowun 
harus jatuh di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya! " 

Penatua Keempat Ja Kinkeng bangkit dan berteriak. Jika mereka tidak menjadikan ini 
sebagai masalah, maka itu hanya akan membantu Chun Yeowun. Jika mereka mengklaim 
bahwa Yeowun telah mengabaikan otoritas Tuhan, maka Tuhan perlu menanggapinya. 

"Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi pewarisnya!" 
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Chapter 194 
Bab 194: Menghadapi (9) Chun Yeowun telah tumbuh begitu kuat tidak hanya dalam 
kekuatannya, tetapi juga pada pasukannya. Jika dia menjadi pewaris, itu akan menjadi 
sayap yang akan membuatnya melambung. 

'Ugh!' 

Ketika Chun Yeowun memelototi mereka dengan mata dingin, Hang Soyu dan Ja Kinkeng 
membuang muka tanpa sadar. Secara naluriah mereka merasakan ketakutan dari 
perbedaan kekuatan. Chun Yeowun kemudian berlutut dengan satu lutut dan berbicara 
kepada Tuhan. 

"Aku secara tidak sengaja melakukan kejahatan di Aula Besar, untuk melindungi diriku 
agar tidak dirugikan. Tolong kasihanilah, Tuhanku. " 

"Lihatlah kata-katanya yang arogan!" 

Menggantung Soyu menggigit bibirnya saat dia mendengar kata-kata percaya diri Yeowun. 
Dia ingin menambahkan lebih banyak sehingga Yeowun akan lebih bermasalah, tapi dia 
tidak bisa mengatakannya setelah dia bertemu dengan Yeowun. Tuhan mungkin 
merasakan sesuatu, jadi yang terbaik adalah menyerahkannya kepadanya. 

'Hmph! Dia benci otoritasnya ditantang lebih dari apa pun. Dia akan menunjukkan 
ketidaknyamanannya dengan satu atau lain cara. ' 

Saat itulah Wali Kiri Lee Hameng berlutut di depan Tuhan dan berteriak. 

"Aku bodoh karena gagal melindungi Pangeran Chun Yeowun, putra Tuhan kita yang 
agung, agar tidak diserang oleh Penatua Pertama. Silakan menghukum saya sebagai 
gantinya. " 

'Apa?' 

'Mengapa?!' 

Dan dengan itu, Hang Soyu dan Ja Kinkeng mengerutkan kening. Mereka tidak berpikir Left 
Guardian akan membantu Yeowun dalam situasi seperti itu. Dan dengan menyebutkan 
bahwa Yeowun adalah seorang pangeran, lebih aneh untuk menyalahkan Yeowun karena 
membela diri. 

"Mengapa Left Guardian membantunya?" 

'Tunggu sebentar...' 
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Mereka kemudian menjadi tercengang. Mereka tidak terlalu memikirkan Guardian, tapi 
tindakan semacam ini pasti membuktikan bahwa Guardian Kiri membantu Chun Yeowun. 

"Dia bahkan membuat Left Guardian ada di sisinya?" 

Itu mengejutkan. Semua orang tahu bahwa Yeowun berteman dengan Guardian Submeng 
Kanan, karena Submeng adalah guru Chun Yeowun. Tetapi jika Wali Kiri Lee Hameng 
bersama Yeowun, maka pasukan Yeowuhn sudah terlalu kuat. 

'Sialan ... tidak mungkin.' 

'Chun Yeowun ...' 

Empat penatua menyadari bahwa udara di sekitar Aula Besar sudah bergeser. Jika tanpa 
bantuan tetua netral Mong Oh, Penatua Keenam atau Mun Yun Penatua Kedelapan, tidak 
ada cara untuk menekan Yeowun atau cara untuk menghentikannya menjadi pewaris. 

"Dia tak terhentikan." 

Itu evaluasi Mong Oh. Dia netral, tetapi tidak seperti orang tua lainnya, dia memiliki 
hubungan dekat dengan enam klan. Ini karena enam klan adalah pemimpin sebenarnya 
dalam enam klan. Tapi dia kagum dengan apa yang ditunjukkan Chun Yeowun padanya 
hari ini. 

"Dia luar biasa. Bahkan Tuhan tidak bisa berbuat banyak pada enam klan itu ... ' 

Mong Oh pikir mungkin aliran sesat mungkin berubah mulai dari sekarang. Tetapi dengan 
empat klan yang tersisa kuat, dia pikir dia perlu melihat bagaimana keadaannya. Tuhan 
yang diam dengan cemberut kemudian berbicara. 

"Bangun, kalian berdua." 

Wajah Ja Kinkeng dan Hang Soyu berubah suram. JIKA Tuhan memberi tahu kedua orang 
ini berlutut untuk bangkit, itu berarti Tuhan memihak mereka. 

"Kejadian ini disebabkan oleh Penatua Pertama, jadi aku akan memaafkanmu atas apa yang 
kamu lakukan." 

"Terima kasih Tuhan, atas rahmatmu." 

Chun Yeowun dan Lee Hameng keduanya membungkuk. Dengan Lee Hameng melompat, 
situasinya tidak lagi di luar kendali. Tuhan kemudian memandang semua orang dan 
berteriak. 

"Penatua Pertama telah membayar harganya untuk menyerang pangeran di depan semua 
orang, jadi aku akan menganggapnya terpecahkan. Tapi kalian semua harus sadar bahwa 
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siapa pun yang melakukan kejahatan di Aula Besar ini adalah tantangan langsung terhadap 
otoritas saya dan tidak akan dimaafkan mulai sekarang. " 

"Baik tuan ku!" 

Semua pemimpin klan menjawab serempak. Dan Chun Yeowun, yang sedang membungkuk, 
menjadi muram. Kedengarannya seperti jika Tuhan memberi tahu orang-orang, tetapi dia 
merasakannya sebagai peringatan bagi dirinya sendiri. 

"Jadi, dia memberitahuku bahwa tidak akan ada waktu berikutnya." 

Dan itu benar. Chun Yujong berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk 
menekan Chun Yeowun dari insiden ini, tetapi ia tidak dapat menemukan alasan di depan 
setiap pemimpin klan. 

"Seperti yang diharapkan." 

Dia tahu bahwa Tuhan akan mewaspadai dirinya sendiri dari kejadian ini. Tapi Yeowun 
berharap Tuhan akan menunjukkan perhatiannya kepada semua orang, dan Chun Yujong 
tidak melakukan ini. 

'... Peringatan telah diberikan.' 

Tuhan belum selesai. 

"Semuanya, dengarkan." 

"Baik tuan ku!" 

"Aku akan mendeklarasikan." 

"?!" 

Ketika Tuhan mengatakan itu, semua orang menjadi bingung. Empat penatua dari empat 
klan menjadi prihatin dan berbalik kepada Tuhan. 

"Sekarang saya akan menunjuk putra ke-7 saya, Chun Yeowun, yang telah menerima tiga 
persetujuan dari tiga tetua dan menunjukkan nilainya, sebagai pewaris takhta." 

"!!!" 

Kekhawatiran mereka tidak salah arah. Tuhan sedang berusaha menyatakan Chun Yeowun 
sebagai pewarisnya. Saat itulah empat klan berharap tidak akan pernah terjadi. 

"Apakah ada keberatan?" 

"..." 
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Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keberatan dalam situasi seperti itu. Mereka yang 
menentang, dan mereka yang memihak Yeowun sama-sama tampak tegang saat mereka 
memandang kepada Tuhan. Chun Yujong lalu berteriak. 

"Dari saat ini dan seterusnya, Pangeran Chun Yeowun sekarang adalah Pewaris Sekte Iblis 
Besar kita!" 

Dan dengan itu, setiap pemimpin klan dari pasukan Chun Yeowun bangkit dengan wajah 
memerah dan berteriak dengan gembira. Itu adalah pewaris pertama takhta dalam 500 
tahun yang bukan dari enam klan. 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis !!!" 

"Whoaaaaaa !!" 

Hanya waktu mereka diizinkan untuk bersorak dan berteriak. Mereka dari empat klan 
meringis dan melihat ke bawah dengan tatapan berat. Perang pertama yang mulai berputar 
di sekitar Pewaris, selesai. Itu adalah kemenangan Chun Yeowun. 

'Ibu...!' 

Chun Yeowun mengepalkan tangannya dan menikmati saat ini. Dia kemudian memikirkan 
ibunya, Nyonya Hwa. Dia khawatir tentang Chun Yeowun bahkan dalam napas sekarat. 
Tapi sekarang Yeowun adalah pewaris takhta Kultus Iblis Besar. 

"Selanjutnya adalah kalian semua." 

Dia telah mengalahkan klan Wise dan Poison. Sekarang ada Pedang, Bilah, Loyal dan Lust 
klan yang tersisa. Ada banyak klan yang memihak mereka masih, dengan satu kendala 
besar diatasi, Yeowun sekarang setara dengan mereka. 
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Chapter 195 
Bab 195: Tamu dari klan Yulin (1) 

Pengangkatan ahli waris diikuti oleh upacara penobatan di depan setiap pemujaan di 
halaman depan istana Tuhan. Tetapi dengan masalah yang lebih serius yang dihadapi, 
upacara Chun Yeowun ditunda ke tanggal berikutnya. Dan sementara tempat-tempat 
kosong dipenuhi, Yeowun disuruh juga menjadi Penatua. Tidak seperti Ahli Waris, menjadi 
penatua memungkinkan Yeowun memasuki Pertemuan Penatua di mana semua pekerjaan 
penting sedang diurus, jadi itu sebenarnya hal yang baik. Empat penatua dari empat klan 
keberatan karena mereka ingin menghentikan ini terjadi, tetapi Tuhan mendorongnya. 
Mereka kemudian pindah ke edisi berikutnya, tetapi Yeowun tidak diizinkan untuk 
berpartisipasi sejak saat itu. 

"Putra Mahkota, kamu harus merawat lukamu." 

Orang-orang melihat Yeowun diserang oleh pasukan qi Mu Jinwon, jadi Tuhan 
menyuruhnya pergi ke ruang medis. Pakaiannya yang berdarah tampak seperti luka serius. 

[Pangeran saya, seharusnya lebih baik bagi Anda untuk merawat luka Anda. Kami akan 
memberi tahu Anda apa yang telah dibicarakan di sini nanti.] 

Penatua lainnya mengirim pesan telepati ke Yeowun, menawarkannya untuk merawat 
luka. 

'Hmph. Saya kira saya tidak punya pilihan saat itu. ' 

Lukanya sudah lama disembuhkan oleh Nano, tapi dia tidak bisa mengungkapkan ini 
sehingga dia memutuskan untuk keluar dari Aula Besar. 

"Terima kasih Tuhan, atas rahmatmu." 

Yeowun kemudian keluar dari gedung dan berjalan keluar dari istana Tuhan. Ada ruang 
medis dimana Dokter Iblis Baek Jongwu tinggal di dalam istana, tetapi Yeowun tidak 
memiliki luka padanya sehingga dia tidak perlu mengunjungi ruang medis. Yeowun 
kemudian keluar dan pergi ke restoran tempat para anggotanya menunggu. Semua orang 
terkejut melihat Yeowun keluar lebih awal ketika mereka mengharapkannya keluar nanti 
karena itu adalah pertemuan Aula Besar. Kemudian mereka melihat Yeowun berlumuran 
darah dan menjadi lebih terkejut. 

"B-darah !? Pangeran! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"M-master! Apa yang terjadi?!" 
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Chun Yeowun memberi tahu mereka bahwa dia akan memberi tahu mereka begitu mereka 
sampai di rumah klan Ghost Illusion. Dan ketika mereka kembali, Yeowun akan memberi 
tahu mereka apa yang terjadi di Aula Besar, tetapi sesuatu yang lain terjadi. Itu adalah 
sesuatu yang Yeowun telah tunggu. 

"Pangeran Chun! Penjaga Jang bangun! " 

Seorang pelayan yang merawat Penjaga Jang berlari keluar dan memberi tahu Yeowun. Dan 
ketika dia mendengar ini, Yeowun berlari ke kamar tempat Penjaga Jang berada. Penjaga 
Jang ada di tempat tidur, dalam posisi duduk. 

"Jagalah Jang ...!" 

Dengan suara gemetar Yeowun, Guard Jang berbalik. Dia dalam kondisi yang buruk dan 
telah kehilangan semua giginya, tetapi dia adalah orang yang sangat dirindukan Yeowun. 

"P ... Prweence!" 

"Jagalah Jang!" 

Yeowun berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Dia lebih kecil dari Guard Jang 
sebelum dia masuk akademi, tapi Yeowun sekarang jauh lebih besar. 

"... Kamu sudah dewasa." 

Penjaga Jang meneteskan air mata dari matanya. Chun Yeowun seperti putranya sendiri. 
Bahkan ketika dia mengalami siksaan berat, dia tetap diam sehingga dia tidak bisa menjadi 
beban bagi Yeowun dan melakukan bunuh diri berkali-kali. Dia pikir dia akan mati, tetapi 
menatap Chun Yeowun seperti ini membuatnya merasa senang. Yeowun kemudian bangkit 
dan membawa kursi di sebelah tempat tidur dan duduk. Jang tersenyum dan berbicara. 

"Wid, kamu sudah tumbuh jadi bubur ... Aku tidak tahu, kamu tidak perlu lagi ..." 

Dia tidak bisa mengucapkan dengan benar karena giginya hilang, tapi itu cukup untuk 
memahami apa yang ingin dia katakan. 

"Tidak, kamu harus bersamaku. Jangan katakan itu. " 

"... Aku membatalkan perlindunganmu lagi, Prweence." 

Penjaga Jang berbicara dan Yeowun merasakan jantungnya sakit. Dia telah membunuh 
Lady Mu dan bahkan pemimpin klan Bijaksana dan membalas, tetapi Penjaga Jang telah 
kehilangan begitu banyak. Energi internalnya hancur dan semua giginya dicabut sehingga 
dia bahkan tidak bisa mengunyah makanan. 

"Apakah ada cara untuk membantunya?" 
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Dia ingin membantu menjaga Jang dengan cara apa pun yang dia bisa. Penjaga Jang telah 
mengorbankan hidupnya untuk Yeowun dan harus dibayar kembali untuk 
pengorbanannya. Tapi Yeowun belum pernah mendengar energi internal yang dihancurkan 
kembali. 

'Nano, adakah cara untuk memulihkan energi internal?' 

[Jika Anda berbicara tentang pembentukan energi yang terbentuk di bawah perut Anda, 
maka itu perlu analisis lebih lanjut.] 

Nano masih menganalisis energi internal, tetapi tidak mempertimbangkan kapan energi 
internal dihancurkan sehingga memerlukan analisis lebih lanjut. 

"Ya, kurasa. Sedang dikerjakan.' 

[Ya tuan.] 

Tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi Nano adalah satu-satunya harapan. Dan suara 
Nano datang melalui Yeowun yang kecewa. 

[Tapi ada cara untuk mengganti giginya.] 

'Apa?' 

[Dengan menggunakan implan, atau gigitiruan, giginya dapat diganti secara artifisial. Saya 
akan mentransfer datanya.] 

Dengan itu, Yeowun menerima informasi tentang implan dan gigi palsu ke dalam otaknya. 
Yeowun menjadi senang. Kerusakan internal mungkin sulit, tetapi setidaknya ada cara 
untuk mengganti gigi yang hilang. Tapi ini sepertinya membutuhkan tukang yang terampil 
seperti Ou Sunong dan bantuan dokter Baek Jongmeng untuk mencapainya. 

"Tapi aku harus melakukannya." 

Yeowun memutuskan dia akan mengunjungi mereka ketika waktu memungkinkan. Yeowun 
juga berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang baik, karena ia ingin memberi tahu 
Penjaga Jang terlebih dahulu bahwa ia telah menjadi pewarisnya. 

"Penjaga Jang. Ada sesuata yang ingin kukatakan kepadamu." 

"Ya, Prweence." 

Ketika Yeowun mengatakan ini, Penjaga Jang tahu bahwa saat itulah Yeowun ingin 
memamerkan sesuatu yang dia lakukan, maka dia tersenyum. 

"Aku telah menang dalam kompetisi Heirship di Akademi Iblis." 
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"Hah?" 

Penjaga Jang terkejut mendengar kata-kata yang tidak terduga. Yeowun berbicara lagi. 

"Aku menang dalam kompetisi ... dan diangkat sebagai Putra Mahkota hari ini." 

"C-crown Prweence !!! Apakah itu chrew ?! Apakah kamu benar-benar-U-UGH! " 

"Jagalah Jang!" 

Penjaga Jang sangat terkejut sehingga dia meraih hatinya dan terengah-engah, dan pingsan. 

"Jagalah Jang!" 

[Entitas pingsan karena kurangnya tekanan darah yang masuk ke otak. Gejala umum 
entitas sangat terkejut.] 

"Ah..." 

Yeowun kemudian mengetahui bahwa seseorang bisa pingsan jika dia terkejut, bahkan jika 
itu adalah kabar baik. Penjaga Jang berada dalam kondisi di mana ia masih membutuhkan 
istirahat lebih banyak. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 196 
Chapter 196: Guest from the Yulin clan (2) Dan setelah sekitar dua jam, Huan Yi kembali ke 
mansion. Tapi ada sesepuh lainnya, Yin MOha dan Sama Yi yang datang untuk memberi 
selamat Yeowun menjadi pewarisnya. 

"Selamat, Pangeran, karena menjadi pewaris takhta." 

"Whaaaaaaaa ?!" 

Anggota Yeowun menjadi tercengang. Mereka tidak bisa mendengar apa pun dari Yeowun 
karena Yeowun harus melompat ke kamar Guard Jang ketika mereka tiba di sini. 

"Hah? Anda belum tahu? " 

Huan Yi bertanya balik dan semua anggota berteriak. 

"Pangeran! Mengapa Anda tidak memberi tahu kami sebelumnya! " 

"Tuan adalah pewarisnya sekarang!" 

Mun Ku tampak bahagia dan Hu Bong hampir menangis. Ko Wanghur dan Sama Chak juga 
bersemangat. 

"M-master! Selamat! Oh, maksudku Putra Mahkota. Apa kita harus memanggilmu seperti 
itu sekarang? " 

"Sama Chak! Tentu saja kita harus memanggilnya seperti itu! Hahahaha!" 

Anggota menjadi panik dan Yeowun menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum dan 
berbicara kepada mereka. 

"... Panggil saja aku tuan seperti biasa." 

Semua orang senang. Tuan mereka sekarang telah menjadi pewaris dan Putra Mahkota 
resmi Kultus Iblis. Mereka pikir ini mungkin perlu waktu, tapi itu dilakukan jauh lebih 
cepat daripada yang dibayangkan. 

"Tuan, kita harus membuka pesta!" 

Hu Bong berteriak dan Huan Yi tersenyum. 

"Ya, itu ide yang bagus tapi kita harus menundanya." 

"Mengapa?" 
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"Karena Putra Mahkota dan aku harus pergi ke Hall of Feast di istana Lord pada waktu 
makan malam. Kami mengadakan pesta makan malam dengan tamu-tamu dari klan Yulin. " 

"Maksud kamu apa?" 

Yeowun bertanya balik dengan bingung. Tampaknya ini terkait dengan apa yang telah 
diputuskan dalam pertemuan Aula Besar. 

"Oh ya. Kurasa aku harus memberitahumu tentang apa yang kita bicarakan di Aula Besar. " 

"... Apakah kita bersekutu dengan klan Yulin?" 

Yeowun bertanya dan Huan Yi mengangguk. 

"Ya, aliansi ini sekarang secara resmi berlaku." 

"Aliansi dengan kekuatan keadilan ?!" 

Semua anggota Yeowun menjadi terkejut mendengar berita yang tidak terduga itu. 
Keputusan semacam ini membutuhkan lebih dari 70% persetujuan Penatua dan pemimpin 
klan karena klan Yulin masih merupakan musuh kultus. 

"Berarti ini berarti ..." 

Dengan perang yang berlangsung selama ratusan tahun, kebencian dalam setiap klan 
kultus itu tidak ringan. Tetapi bahkan kemudian, lebih dari 70% pemimpin klan setuju 
dengan aliansi, yang berarti ada sesuatu yang lebih serius yang terjadi. 

"Kenapa sampai begini?" 

"Kami tidak punya cara lain selain bersekutu dengan mereka." 

"Jadi, ada sesuatu yang terjadi di sana?" 

"Ya, pangeran saya. Kastil Anhuy dan Kastil Jurkang telah jatuh. " 

Anhuy dimiliki oleh klan Yulin, dan Jurkang dikendalikan oleh Sekte Iblis. Kehilangan dua 
tempat ini bukanlah sesuatu yang dianggap enteng. 

"Apakah kita melawan kekuatan Jahat?" 

"Tidak. Kami menentang seseorang yang sama sekali baru. Klan belaka. " 

"Klan?" 
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Yeowun menjadi terkejut. Demonic Cult adalah kelompok yang terdiri dari banyak klan, 
tetapi klan belaka yang bertarung melawan pasukan dengan ukuran seperti itu sepertinya 
mustahil. 

"Klan macam apa yang bisa melakukan itu?" 

"Mereka menyebut diri mereka klan Blade God Six Martial." 

"Blade God Six Martial Clan?" 

Yeowun tidak mendengar nama itu, tetapi mengerutkan kening pada nama yang 
dikenalnya. Nama klan mengingatkannya pada Blade God, dengan beberapa pejuang paling 
kuat pada 500 tahun yang lalu. 

"Apakah ini suatu kebetulan?" 

Yeowun berpikir sementara Huan Yi melanjutkan. 

"Ada sembilan kekuatan Kultus Iblis di kastil Jurkang, dan ada lima belas klan dari pasukan 
keadilan di kastil Anhui." 

Jumlah pasukan Kultus Iblis di dalam kastil Jurkang sangat kuat, tetapi kastil Anhuy berada 
di bawah yurisdiksi Klan Namkung, memiliki Namkung Shon, salah satu dari tujuh belas 
pemimpin Pasukan Kehakiman sebagai pemimpinnya sehingga tidak ada yang mengira 
mungkin untuk menyerang tempat. Kedua kastil ini adalah tempat perbatasan tiga pasukan 
bertemu sehingga ada banyak pertempuran dan prajurit selalu berdiri di penjaga. 

"Kami baru-baru ini mendengar bahwa tiga pasukan kastil Jurkang diserang oleh beberapa 
klan yang telah kita lihat untuk pertama kalinya." 

Setelah diserang, Pemujaan Iblis berpikir mungkin itu adalah invasi dari klan Yulin, dan 
mengirim pesan ke dua pasukan di kastil Kangsuh, dan tersisa enam pasukan di kastil 
Jurkang untuk membantu pasukan yang sedang diserang. Satu kekuatan memiliki 500 
prajurit, jadi itu total 4.000 prajurit. 

"Tapi setelah dua minggu, kita kehilangan kontak dengan kastil Jurkang." 

Ini berarti bahwa setiap kultus di dalam kastil Jurkang musnah. Ini terlalu cepat untuk 
sebuah kastil jatuh di bawah musuh, sehingga Cult siap untuk perang. Mereka berpikir 
bahwa klan Yulin ada di belakang ini dan telah membayangkan perang yang belum pernah 
terjadi selama beberapa waktu, telah dimulai lagi. Saat itulah klan Yulin telah mengirim 
duta besar ke istana Pemujaan Iblis. 

"Kami berpikir untuk mengeksekusi mereka dan mengirim kepala mereka kembali ke 
pemujaan mereka, tetapi apa yang kami dengar mengejutkan." 
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Mereka mengatakan bahwa kastil Anhuy juga diambil, dan Namkung Shon terbunuh dalam 
proses itu. Klan Yulin juga berpikir itu adalah pekerjaan Demonic Cult dan siap untuk 
perang. Tetapi mereka selalu diharuskan menemukan bukti, jadi mereka mengirim duta 
besar untuk mengajukan keluhan. 

"Jadi, itulah yang kami tahu." 

"Iya. Berkat prosedur mereka, kami dapat mengetahui bahwa sebenarnya kelompok lain 
yang menyerang kami. " 

Pertama-tama mereka mengira itu berasal dari kekuatan jahat, tetapi markas mereka 
terlalu jauh ke depan, jadi itu tidak mungkin. 

"Jadi, kami menawarkan klan Yulin." 

Kedua kelompok menandatangani perjanjian damai sampai mereka mengambil kembali 
kastil Anhuy dan Jurkang. Dan segera setelah itu, sekelompok duta besar lain datang ke 
kastil. Itu adalah pertama kalinya duta besar dari klan Yulin memasuki kastil, sehingga 
setiap kultus terkejut. Para duta membawa tawaran yang diputuskan dari pertemuan klan 
Yulin dan Tuhan serta para pemimpin menyetujui tawaran itu dan mengumpulkan satu 
kelompok dan pergi. 

"Jadi, apakah perjalanan itu untuk mengambil kembali kedua wilayah?" 

"Iya. Itu untuk menyergap kedua kastil itu sebelum musuh menyiapkan garis 
pertahanannya dan mengambil kembali. " 

Demonic Cult dan klan Yulin memilih prajurit terbaik mereka dan menyimpannya sebagai 
rahasia untuk menyergap kedua kastil sekaligus. Dan hasilnya adalah ... 

"Dan kami gagal." 

Mereka tahu musuh hanya satu kelompok, sehingga dengan kekuatan gabungan Yulin dan 
Pemujaan Iblis akan dapat mereka merebut kembali kastil. Tetapi mereka dilawan dan 
harus mundur. Luka Tuhan dan para tetua adalah buktinya. Penatua ke-7 terbunuh dalam 
proses itu. Itu adalah misi rahasia, sehingga rumor itu tidak menyebar ke seluruh Jianghu, 
tapi itu masih memalukan. 

"Yah, dia tidak memberi tahu kita bagaimana mereka kalah dalam pertemuan itu." 

Itu adalah kerugian, jadi tidak perlu masuk ke detail tentang rasa malu. Tampaknya klan 
Yulin juga kehilangan mengambil kembali kastil Anhuy mereka dan terluka parah. 

"... Jadi, di situlah aliansi muncul." 

"Iya. Kami memiliki musuh bersama. " 
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Dua pasukan kemudian berkumpul untuk mengadakan pertemuan darurat dan datang ke 
aliansi. Kelahiran musuh yang tidak bisa ditangani oleh dua kekuatan membuat mereka 
datang dengan damai. Jika ini diberitahukan kepada kekuatan jahat, itu pasti bahwa 
mereka akan mencoba melakukan sesuatu dengan ini sebagai kesempatan. 

"Kita perlu berurusan dengan musuh baru melalui aliansi ini. Dan jika aliansi ini dikenal 
secara resmi, kekuatan jahat tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. " 

Ada dua tujuan untuk aliansi ini. Pertama adalah untuk melawan klan Blade God Six 
Martial, dan yang kedua adalah untuk menghentikan kekuatan jahat dari campur tangan 
dalam masalah ini. 

'Blade God Six Martial ...' 

Yeowun tidak bisa melepaskan nama itu setelah dia mendengar nama dari Huan Yi. 
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Chapter 197 
Chapter 197: Guest from the Yulin clan (3) Pada saat yang sama, di gedung Guardian tepat 
di sebelah kediaman Tuan di Istana Tuan. Wali Agung Marakim sedang berbicara dengan 
Wali Kiri Lee Hameng di kantor yang terletak di lantai empat gedung. 

"... Jadi, itulah yang terjadi." 

"Jika itu benar, maka Putra Mahkota adalah ... yang kita tunggu-tunggu." 

Marakim menjawab kisah Hameng. Jika Yeowun telah mempelajari Kekuatan Pedang Setan 
Langit dan juga mempelajari Dua Puluh Empat Pedang Iblis, maka dia adalah penerus nyata 
Pedang Setan yang telah dinantikan para penjaga. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Tapi Great Guardian tampaknya tidak terlalu bersemangat sehingga Lee Hameng berpikir 
ada sesuatu yang salah. Great Guardian selalu memakai topeng dan tidak banyak bicara, 
tapi ini bukan yang diharapkan Hameng. 

"Penjaga Yang Hebat. Apakah ada masalah?" 

"...Tidak. Ada sesuatu yang lebih serius. " 

Marakim kemudian mengganti topik pembicaraan. 

"Apa itu?" 

"Blade God Six Martial klan." 

Lee Hameng mengerutkan kening. Ini adalah masalah bagi seluruh Kultus Iblis. Mereka 
bersekutu dengan klan Yulin untuk menangani ini, jadi itu bukan sesuatu untuk mereka 
bicarakan. 

"Apakah kamu tidak melihat keanehan dalam hal ini?" 

"Apakah kamu berbicara tentang nama?" 

Lee Hameng juga merasa aneh dengan nama itu. Tapi itu terlalu berlebihan untuk berpikir 
bahwa klan memiliki koneksi langsung ke Blade Got sendiri. Dan sudah 500 tahun sejak 
Dewa Pedang muncul. 

"Itu tidak diungkapkan pada Pertemuan Besar, tetapi ada seorang prajurit dari klan mereka 
yang memotong lengan Penatua Hang dan mengambil mata Submeng." 

"Sendirian?!" 
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Lee Hameng menjadi terkejut. Jika itu benar, prajurit itu lebih kuat dari yang mereka 
bayangkan. Marakim menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

"Tidak hanya ada satu." 

"Kemudian?" 

"Ada tiga." 

Lord dan prajuritnya dari kultus bentrok melawan prajurit dari klan Blade God Six Martial. 
ITU dirahasiakan, tetapi klan ini bersembunyi di jalan dan menyergap kultus. 

"Mereka melebihi kami dan menyergap, tetapi kami juga salah satu yang terkuat dari sekte 
kami." 

Kultus bereaksi dengan cepat dan mulai bertarung dan segera, tiga prajurit yang kuat dari 
klan Blade God Six Martial muncul. Mereka dibantai dengan mudah melalui Pemimpin 
Pasukan dan Pemimpin sekte, membuat Tetua bertarung melawan mereka. Pertama, 
seorang penatua mencoba untuk bertarung dengan satu dari prajurit lain, tetapi mereka 
tidak bisa bertarung sendirian sehingga dua tetua bergabung. 

"Mereka adalah pejuang yang menggunakan Pedang, Staf, dan Claw." 

Prajurit tingkat master unggul bertarung bersama untuk menghadapi mereka, tetapi 
musuh-musuh ini memiliki seni bela diri yang jauh berbeda. 

"Seni bela diri mereka memiliki beban berat pada tubuh." 

Tiga prajurit memiliki otot khusus di tubuh mereka yang dikembangkan untuk 
menggunakan seni bela diri yang unik. 

"Setelah Penatua ke-7 Kong Sunong meninggal, dan lengan Hang Soyu terputus, situasi 
berubah." 

Dua penatua yang digabungkan hampir sama, tetapi keseimbangan memberi petunjuk 
kepada para prajurit dan Tetua yang dibiarkan sendirian menjadi terluka. Dan ketika itu di 
luar kendali, Lord dan Great Guardian juga bergabung dalam pertarungan. Great Guardian 
berperang melawan seorang pejuang yang menggunakan pedang sendirian, dan 
mempelajari sesuatu saat bertarung dengannya. 

"Aku tidak tahu kapan aku melihat orang-orang yang menggunakan cakar atau tongkat, 
tetapi aku sadar ketika aku melawan orang yang menggunakan pedang. Seni bela diri 
mereka berasal dari satu akar. " 

"Maksudmu.." 
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Marakim bangkit dan melepas bajunya. Di tubuhnya, ada bekas luka pedang yang tersisa 
seperti jika menyerbu Marakim. Tapi ini seperti serangan tebasan yang akan dibuat dari 
pedang. 

"I-ini ...!" 

Pelacakannya sangat mirip dengan skill pedang Blade God yang digunakan Chun Yeowun. 
Marakim dengan cepat melompat kembali dengan menggunakan keterampilan Dewa Angin 
berjalan, tetapi ia masih terluka. Marakim berbicara. 

"Jika orang itu bisa menggunakan formasi ini dengan pisau, aku akan berakhir seperti 
Penatua Pertama." 

Pada jam makan malam, setiap pemimpin klan berkumpul di Hall of Feast dengan pakaian 
formal yang bersih untuk menyambut tamu. Aula dipenuhi dengan musik, dan ada banyak 
meja masing-masing diisi dengan masakan dan minuman keras. Di panggung di mana para 
pemimpin puncak dari kedua belah pihak dialokasikan, sebuah meja panjang ditinggalkan. 
Namun Yeowun tidak terlihat nyaman. 

"Aku tidak suka kursi ini." 

Dia duduk sangat dekat dengan Tuhan. Dia sekarang adalah Putra Mahkota, peringkat 
nomor 2 dalam kultus. Setidaknya Tuhan ada di tempatnya sendiri, jadi Yeowun tidak 
memandangnya dari seberang meja. Para tamu belum tiba sehingga semua orang 
menunggu. Dan segera, penjaga yang berdiri di gerbang berteriak. 

"Para tamu telah tiba!" 

Dan gerbang ke aula dibuka dan tamu dari klan Yulin masuk. Empat puluh orang pertama 
memiliki pakaian hitam dengan ikat pinggang oranye. Mereka berasal dari klan Gunung 
Bunga. Satu di depan adalah seorang pria besar dengan janggut panjang, pemimpin klan 
Gunung Bunga, dan salah satu dari tujuh belas pemimpin pasukan keadilan, Poong 
Chungwun. 

'Mereka berbeda.' 

Yeowun telah melihat kekuatan keadilan untuk pertama kalinya, jika tidak menghitung 
penjahat yang ia lihat di akademi. Jika sebagian besar kaum Cultists dingin dan agresif, 
orang-orang ini berjalan lurus dan tampaknya menghargai kehormatan. Dan mereka yang 
berjalan di belakang memiliki pakaian putih dengan pusaran biru. Mereka dari Keluarga 
Moyong. 

"Hmm." 

Orang yang berjanggut pendek adalah Moyong Kang, pemimpin keluarga Myong dan 
pemimpin 17 pemimpin lainnya. Mereka tampak sedikit sombong dibandingkan dengan 
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klan Gunung Bunga. Dan di belakang mereka, ada seorang wanita mengenakan kain mewah 
berwarna jingga dan kerudung abu-abu di atas kepalanya. Tapi dia tidak terlihat seperti 
berasal dari keluarga Moyong. 

'Siapa itu?' 

Penjaga yang berdiri di sampingnya juga memiliki pakaian yang berbeda. Moyong Kang 
melirik ke sekeliling dan berbisik padanya dan dia mengangguk dan berjalan melewati 
kelompok dan anggota dari klan Gunung Bunga dan bangkit ke depan. Dia kemudian 
membungkuk dan berbicara kepada Tuhan, Chun Yujong. 

"Atas nama klan Yulin, saya berterima kasih atas keramahan Anda, Lord of the Demonic 
Cult." 

Dengan kata-katanya, semua anggota dari klan Yulin semua membungkuk. Mereka adalah 
sekutu tetapi mereka tidak bisa melakukan lebih dari ini pada Demonic Cult, yang 
merupakan musuh lama mereka. Chun Yujong kemudian duduk di kursinya dan berbicara. 

"Saya menyambut tamu-tamu berharga dari klan Yulin ke kastil kami." 

Itu adalah salam, tetapi Tuhan bahkan tidak menunjukkan gerakan formal sekecil apa pun, 
sehingga orang-orang dari klan Yulin menjadi tidak nyaman. Tetapi mereka segera 
mendengar mengapa Chun Yujong melakukan itu. 

"Saya pikir Forces of Justice menghormati dan menghormati. Apakah itu rumor yang salah? 
" 

"Mengapa kau mengatakan itu?" 

"Bagaimana bisa seseorang yang mewakili seluruh klan Yulin menyembunyikan wajahnya 
di depan tuan rumahnya?" 

"Oh! Permintaan maaf saya. Saya telah membuat kesalahan karena cemas bertemu dengan 
Anda. " 

Wanita itu kemudian dengan cepat menarik tabir menutupi wajahnya. Semua orang 
tercengang. 
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Chapter 198 
Chapter 198: Guest from the Yulin clan (4) Keindahan di luar imajinasi yang seperti bunga 
di tebing. Kulit halusnya yang halus dan garis lembut di atas matanya yang indah sangat 
mencengangkan. Hampir setiap pria di aula memandanginya, terpesona oleh 
kecantikannya. Salah satu penjaga yang berdiri di dekatnya kemudian bertepuk tangan 
sekali. Laki-laki kembali sadar dan memalingkan muka dengan malu. Sepertinya beberapa 
dari klan Yulin bangga dengan kecantikannya. Namun Yeowun terlihat aneh. Dia tidak tahu 
siapa orang-orang ini karena dia tidak akrab dengan anggota Yulin, tetapi sebagian besar 
pemimpin klan atau tetua tahu siapa wanita ini. Tahi lalat di bawah mata kirinya 
membuktikan siapa dia. Tuan Chun Yujong memuji kecantikannya. 

"Saya mendengar Pemimpin Yulin memiliki dua harta. Senang melihat salah satu dari 
mereka, Ahli Strategi Jegal, wanita paling cantik dari Pasukan Keadilan. " 

"Terima kasih atas pujiannya, Tuan Chun." 

Dia adalah salah satu dari 'Tiga Keindahan' Jianghu dan Ahli Strategi Kedua Yulin, Jegal 
Sohi. Dia adalah kekasih putra pertama klan Yulin, Yeon Buso, dan terkenal sebagai ahli 
strategi yang berbakat. Tapi dia paling dikenal karena kecantikannya. 

'Ini adalah wanita paling cantik di Jianghu!' 

Moyong Yu, putra Moyong Kang dan pewaris keluarga menjadi bangga. Dan yang lain dari 
keluarga Moyong juga tampak bangga. 

'Pemuja-pemuja bodoh ... lihat mereka bernafsu pada wanita cantik.' 

Tidak seperti anggota klan Gunung Bunga yang menghargai menahan emosi mereka, 
anggota keluarga Moyong telah memandang rendah iblis setan. Ini terlihat di wajah 
mereka. 

"Aku tidak suka wajah mereka." 

"Aku dengar Moyong sombong ... jadi, itu benar." 

Itu adalah pesta untuk merayakan aliansi, tetapi para pemimpin klan menggelengkan 
kepala saat melihat keluarga Moyong. Pesta ini sebenarnya bisa lebih berbahaya daripada 
saat ini. Ini adalah dua kelompok yang berperang satu sama lain selama empat ratusan 
tahun. Tidak mungkin mereka akan berteman dengan mudah. 

"Aku akan menghukum semua yang mungkin membahayakan aliansi." 

Tuhan memperingatkan semua pemimpin klan sebelum pesta dimulai. Bahkan mereka 
yang ada di klan Yulin, dua pemimpin memperingatkan anggota mereka. 
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"Argumen kecil mungkin mengarah pada pertengkaran, jadi berhati-hatilah." 

Mereka akan berusaha keras untuk menjauh dari potensi masalah yang dapat 
membahayakan aliansi, tetapi tidak yakin apa yang akan terjadi ketika mereka mulai 
minum. Jegal Sohi membungkuk untuk menyambut. 

"Ahli Strategi Kedua Yulin. Jegal Sohi, mengirimkan permintaan maafnya yang terdalam. 
Maafkan kekasaran saya. " 

Chun Yujong kemudian bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk padanya dan 
orang-orang dari klan Yulin. 

"Pemimpinmu telah mengirim orang yang sangat penting ke sini. Terima kasih atas 
keramahtamahannya. Selamat datang di Demonic Cult. " 

Dengan Tuhan membungkuk, setiap pemuja di aula membungkuk. Poong Chungwun 
kemudian tertawa dan membungkuk pada Chun Yujong. 

"Terima kasih, Tuan Chun. Kami sangat lapar, jadi mengapa kita tidak mulai makan? Saya 
tidak ingin makanan lezat ini suam-suam kuku. " 

Poong Chungwun, pemimpin tertua dalam kelompok klan Yulin, berbicara dengan 
bercanda dan suasananya meringankan. 

"Anda benar, Penatua Poong. Mari kita mulai pesta. " 

"Baik tuan ku!" 

Para pelayan cantik yang berdiri di dekat halaman masuk dan mulai membimbing para 
pemimpin klan Yulin ke tempat duduk mereka. Prajurit kemudian menemukan kursi 
terbuka di atas meja bundar yang ditempatkan di aula. Dan ketika semua orang duduk, 
para musisi mulai memainkan musik lagi. Itu adalah awal dari pesta. 

Di atas panggung, para pemimpin mulai memperkenalkan diri terhadap satu sama lain. 

"Saya adalah Penatua ke-11 Huan Yi. Hu hu hu..." 

Dimulai dengan penatua peringkat terendah Huan Yi, semua penatua memperkenalkan 
peringkat dan nama mereka. Dan ketika hampir setiap penatua selesai melakukan insta-
duksi mereka, orang-orang dari klan Yulin menjadi ingin tahu tentang pemuda yang masih 
berdiri. 

'Hmm ... Saya mendengar tentang semua yang diperkenalkan. Tapi siapa pemuda itu? " 

Poong CHungwun telah lama tinggal di Yulin, bahwa ia tahu sebagian besar anggota dari 
Kultus Iblis dan pasukan Jahat, tetapi ia tidak pernah mendengar tentang pemuda di 
kepemimpinan Kultus. Saat itulah pemuda itu berdiri terakhir dan membungkuk. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Saya Putra Mahkota dan Penatua ke-12, Chun Yeowun. Salam, para tamu dari klan Yulin. " 

'Putra Mahkota!' 

Setiap pemimpin dari klan Yulin terkejut. Mereka mendengar bahwa belum ada Putra 
Mahkota, tetapi di sana ada. Dan pria itu mengatakan dia juga Penatua ke-12. 

'Dia juga seorang Penatua pada saat yang sama? Oh, omong-omong ... Aku tidak melihat 
Baek Oh si Orang Racun, dan Mu Jinwon Pedang Setan Ganda. ' 

Baek Oh dan Mu Jinwon terkenal di antara pasukan Keadilan. Poong Chungwun, yang telah 
berbagi generasi yang sama dengan mereka menjadi bingung. Tidak perlu bagi anggota 
klan Yulin untuk mengetahui kematian kedua tetua ini, jadi mereka tidak diberi tahu. 

'Jadi, dia Putra Mahkota dari Kultus Iblis?' 

Moyong Yu memandang Yeowun. Ini berarti bahwa Chun Yeowun adalah musuh yang akan 
dihadapi Moyong Yu di masa depan, karena mereka adalah generasi yang sama. 

'... Dia terlihat kuat.' 

Dia bahkan tidak bisa menebak seberapa kuat Yeowun. Dia juga berada di tingkat super 
master, dan disebut berbakat, tetapi Chun Yeowun adalah seluruh tingkat lain. Demonic 
Cult dikenal karena memberikan peringkat tergantung pada kekuatannya, jadi jika Yeowun 
juga seorang penatua, maka itu membuktikan bahwa ia adalah seorang pejuang yang kuat. 

"Itu mengingatkanku padanya." 

Melihat Yeowun, mengingatkannya pada monster di Forces of Justice, Yeon Buso. Yeon 
Buso telah lulus White Academy, akademi yang melatih prajurit, lebih cepat daripada siapa 
pun dan sekarang diberitahu bahwa ia akan menjadi masa depan klan Yulin. 

'Sialan. Saya harus fokus pada pelatihan sendiri. ' 

Moyong Yu menyadari kondisinya saat ini. Dan Moyong Kang tersenyum ketika dia melihat 
putranya terluka karena kesombongannya. Dia menyadari bahwa putranya telah 
dimotivasi oleh Putra Mahkota, yang dapat menjadi musuh masa depan. 

"Senang aku membawanya ke sini." 

Tetapi dia juga tahu bahwa itu cukup berbahaya. Dia bahkan tidak bisa melihat seberapa 
kuat Pangeran Mahkota ini. 

'Jadi, ini adalah Sekte Iblis.' 

Demonic Cult dikenal karena memilih pewaris takhta tergantung pada kekuatannya, jadi 
bisa dimengerti mengapa Putra Mahkota adalah monster sebesar itu. Setelah saling 
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memperkenalkan, Tuhan memberi selamat aliansi dan pesta dimulai. Pesta itu kemudian 
segera berubah menjadi pesta minum dan mulai menjadi berisik. 
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Volume 3 
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Chapter 199 
Chapter 199: Guest from the Yulin clan (5) "Ha ha ha! Ahli strategi Jegal terkenal sebagai 
Bunga klan Yulin. Saya melihat bahwa itu benar. " 

"Aku malu." 

"Jegal adalah kebanggaan kami. Ha ha ha." 

Jegal Sohi, tentu saja, orang yang paling menarik perhatian. Kecantikannya sudah cukup 
untuk mendapatkan perhatian dari semua pria dari segala usia dan kelompok. Tapi tidak 
semua dari mereka hanya tertarik pada kecantikannya. Ada seseorang yang melihat situasi 
dengan hati-hati. Mata itu kemudian tampak tidak nyaman. 

"Sesepuh tidak cukup." 

Dia kemudian melihat seorang pria, minum minuman keras, tidak tertarik pada Jegal Sohi. 

"Dia harus melakukannya." 

Pria itu kemudian mengklik gelasnya di botol porselen kecil yang berisi minuman keras. Itu 
adalah pesta yang berisik sehingga tidak ada yang memperhatikannya, tetapi satu suara 
kaca berdering, mata Jegal Sohi menjadi tercengang dan melihat sekeliling. Kemudian dia 
bangkit dan berjalan ke Chun Yeowun. 

"Hmmm? Apa ini?" 

Tidak seperti orang tua lainnya, Huan Yi dan Yin Moha yang duduk di samping Chun 
Yeowun dan berbicara, menjadi terkejut. Jegal Sohi kemudian berbicara kepada Yin Moha 
yang duduk di sebelah kanan Yeowun. 

"Penatua Yin Moha. Apakah Anda permisi sebentar? " 

Dia meminta Yin Moha untuk minggir. Itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya, karena 
sangat kasar untuk menanyakan hal seperti itu tetapi Yin Moha pindah tanpa sepatah kata 
pun. Yin Moha tidak ingin membuat kerepotan dengan anggota klan Yulin, dan dari wajah 
memerah Jegal Sohi, dia tampak agak mabuk. 

"Apakah dia tidak mengendalikan alkohol melalui energi internal?" 

Yeowun menjadi terkejut. Semua orang dari Demonic Cult dan menjaga ketenangan mereka 
dengan mengendalikan energi internal, tetapi Jegal Sohi sepertinya dia mabuk. Dengan 
Jegal Sohi, bunga pesta malam ini duduk di sebelah Yeowun, perhatian semua orang 
berkumpul. 

'Ugh ...' 
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Chun Yeowun menjadi tidak nyaman karena perhatian yang tidak diinginkan menarik 
perhatian mereka. Dia tidak menyebutkannya, tapi dia berharap dia akan pindah ke kursi 
lain dan berbicara dengan para penatua lainnya. Tapi tindakan Jegal Sohi selanjutnya 
menarik perhatian dan kecemburuan lebih besar terhadap laki-laki. 

"Putra Mahkota ~~~~ Tuan ... Anda benar-benar ... tampan." 

'Hah?' 

Jegal Sohi mulai mencoba untuk menggoda Yeowun. Diri percaya diri dan sopan telah 
menghilang. Dengan aktingnya sedemikian rupa, Moyong Yu pertama kali menjadi marah. 

'A-apa? Apa yang dia lakukan?!' 

Jegal Sohi menjalin hubungan dengan Yeon Buso, putra tertua dari pemimpin klan Yulin, 
tetapi Moyong Yu juga diam-diam jatuh cinta padanya, sehingga ia menjadi tercengang. 

"Apakah kamu tidak suka meeeee?" 

Jegal Sohi mencoba meraih pergelangan tangan Yeowun dengan tangannya yang indah dan 
Yeowun mengira dia mabuk dan berusaha menghindar. Tapi Jegal Sohi semakin dekat 
dengan mendorong dirinya tepat di sebelah Yeowun. Yeowun menjadi frustasi karena 
digoda oleh seorang wanita untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 

"Ugh, ini membuat frustrasi." 

Yeowun dapat melihat bahwa dia sedang menggoda. Tetapi ini adalah pesta untuk 
mengucapkan selamat kepada aliansi dan dengan mereka berdua pada kelompok yang 
berbeda, dia tidak bisa memahami ini. 

'Ada yang salah.' 

Yeowun kemudian menatap wajah Jegal Sohi. Chun Yeowun kemudian menjadi aneh, tidak 
menghentikannya lagi dan pria yang sedang menonton, berpikir ini adalah kesempatan. 

"Ayo kita tangkap dia sekarang!" 

Dia kemudian membunyikan gelas dua kali. Jegal Sohi, lalu tiba-tiba mengambil sumpit di 
atas meja dan mendorong ke arah dada Yeowun. 

"Hah?!" 

Para pemimpin dari klan Yulin menjadi terkejut dengan gerakan tiba-tiba. Itu adalah 
penyergapan, tetapi Chun Yeowun bukan seseorang yang akan diserang seperti itu. 

"Ugh!" 
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Dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk membuatnya menjatuhkan sumpit. Tapi 
Jegal Sohi menarik energi internal dan menyodorkan perut Yeowun. Yeowun mundur 
untuk menghindar, tetapi Jegal Sohi melompat ke arahnya dan melanjutkan serangan. Dan 
dengan serangan seperti itu, Yeowun harus menyerang balik. 

"Ugh!" 

Dan apa yang Yeowun lakukan selanjutnya, mengejutkan semua orang di aula. Yeowun 
mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah cantiknya dengan tangannya. 

"Aaargh!" 

Dia meraih begitu keras sehingga dia meraih pergelangan tangan Yeowun dan mengerang 
kesakitan. Dia yang pertama menyerang, tapi sepertinya itu terlalu banyak. 

"P-mahkota Pangeran!" 

Poong Chungwun kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang di sini melihat Jegal 
Sohi menyerang Pangeran terlebih dahulu. 

"Beraninya dia menyerang Putra Mahkota kita! Apa gunanya ini !? " 

"Ugh ..." 

Huan Yi berteriak dengan marah dan para pemimpin klan Yulin mengerutkan kening. 
Sekarang dua kelompok berpihak satu sama lain. 

"Kita mulai!" 

Lelaki itu mengira sekarang hanyalah sebuah teriakan pendek, untuk mengubah pesta ini 
menjadi kekacauan. 

"Kyaaaaaaaaargh!" 

Saat itulah Jegal Sohi gemetar di tangan Yeowun saat dia menggeliat. Dia kemudian terdiam 
dan tidak punya energi. 

"Apa yang kamu lakukan, Putra Mahkota?" 

Ja Kinkeng berteriak kaget. Jegal Sohi telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak 
dilakukannya, tetapi perlu bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya terlebih 
dahulu. 

'Hehehe ... itu baik-baik saja.' 

Pria itu tersenyum. Situasi semakin buruk. Dia bahkan tidak perlu berteriak. Itu dulu. 
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"Nnngh ..." 

Jegal Sohi bangun dengan erangan. Yeowun melepaskannya dengan genggamannya dan dia 
jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu mendongak dan bertanya dengan 
tatapan bingung. 

"A-apa yang terjadi di sini? Apakah saya minum terlalu banyak? " 

Jegal Sohi tampaknya tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Pria yang sedang 
menonton menjadi terkejut. 

'A-apa? Mengapa hipnosis meledak? ' 

Dia kemudian mendengar pesan telepati. 

[Pindah ke paket kedua.] 

[Y-ya, Saudaraku.] 

Pria itu kemudian mengetuk kaca tiga kali. Dengan suara itu, Moyong Yu yang sedang 
membantu Jegal Sohi untuk berdiri dengan tatapan khawatir, tiba-tiba berubah aneh dan 
menyerang Chun Yeowun. 

"Beraninya kau menyerang Nona Jegal! MATI!" 

Tidak perlu ini terjadi dua kali. Huan Yi dan Yin Moha memblokirnya dengan cepat dan 
menekannya di groun.d 

"Gadis muda itu membuat kita terlihat seperti orang bodoh, begitu." 

"Aaaaargh! Biarkan aku pergi! Biarkan saya ...! " 

"Hmph." 

Yin Moha membentak leher Moyong Yu dan membuatnya pingsan. 

'Sialan. Ini sebuah kegagalan. ' 

Dia harus membuat masalah, tapi Moyong Yu mudah dikuasai sehingga pria itu meringis. 
Dia harus pindah ke rencana ketiga. 

"Tidak ada pilihan." 

[Saudara. Kita harus pindah ke rencana ketiga ...] 

Itu ketika dia mengirim pesan telepatis bahwa seseorang melompat kepadanya dan meraih 
lehernya. Itu adalah Chun Yeowun. 
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"P-Putra Mahkota ?! Apa yang sedang kamu lakukan!" 

"B-dia ...!" 

Semua orang terkejut dengan tindakan tiba-tiba Chun Yeowun. Pria yang Yeowun ambil di 
leher dan didorong ke atas adalah salah satu penjaga yang menjaga Jegal Sohi. 

"Argh! Ke-kenapa kamu melakukan ini ?! " 

Penjaga itu menatap Chun Yeowun dengan tatapan menyakitkan dan Yeowun berbicara 
dengan dingin. 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan menemukanmu?" 

Dia merasakan jantungnya tenggelam. Bagaimana dia tahu bahwa dia berada di belakang 
segalanya? Tetapi dia harus berbohong. 

"Kek ... A-Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Jangan coba-coba berbohong." 

"Aaaaaargh!" 

Clench menjadi lebih kuat dan pria itu merasa tulang lehernya akan pecah bahkan dengan 
kekuatan yang sedikit lebih besar. Dia menjadi sakit saat Yeowun bertanya dengan suara 
berat. 

"Apa rencana ketigamu?" 

"!!!" 

Mata penjaga itu membelalak lebar karena terkejut. 
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Chapter 200 
Chapter 200: Hidden Purpose (1) Ketika Jegal Sohi semakin dekat, Chun Yeowun bisa 
melihat matanya yang terhipnotis. Matanya tidak fokus dan tidak menatapnya secara 
langsung bahkan ketika dia sedang menggoda dia. Jadi, Yeowun bertanya pada Nano, 'Nano, 
apakah dia melakukan ini karena dia mabuk?' 

[Menganalisis otot-otot wajah entitas.] 

Mata Yeowun mulai bergetar dan partikel-partikel cahaya putih mulai memindai wajah 
Jegal Sohi. Suara Nano kemudian kembali. 

[Gerakan matanya menunjukkan penyimpangan. Entitas dianggap berada dalam kondisi 
terhipnotis.] 

'Terhipnotis?' 

[Mengirim informasi terkait ke otak Anda.] 

Yeowun merasakan otaknya menyengat ketika ia menerima informasi tentang hipnosis. 
Hipnosis adalah tindakan yang memengaruhi otak target secara artifisial, sehingga orang 
tersebut dapat dimanipulasi sesuai kehendaknya sendiri. 

"Dia dikendalikan." 

Berdasarkan informasi yang dikirim Nano, hipnosis adalah efek dari tindakan berulang 
yang merangsang indera manusia. Maka harus ada sesuatu yang mengisyaratkan agar dia 
dikendalikan. 

"Apakah ada cara untuk mematahkan hipnosisnya?" 

[Orang yang menghipnotisnya bisa menghentikannya. Dia juga bisa dipaksa dibangunkan 
dengan menyetrum otaknya.] 

'Baik.' 

Yeowun lalu meraih wajah Jegal Sohi dan menyetrumnya. Ini untuk mematahkannya dari 
hipnosisnya. 

"Jika dia baik-baik saja dan tiba-tiba berbalik, maka seseorang pasti menghipnotisnya." 

Tidak mudah menemukan pelakunya karena semua orang menatap Chun Yeowun dengan 
ekspresi kaget. Yeowun kemudian berpikir dalam waktu singkat, 'Jika seseorang 
melakukan hal seperti itu di depan semua orang di istana kastil, maka pelakunya mungkin 
bukan satu-satunya. Kemudian...' 
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Yeowun kemudian memerintahkan Nano untuk merasakan pesan telepati yang ditransfer. 
Nano memberi label ini sebagai Mode Penyadapan Pesan Telepati. Dugaan Yeowun 
terbukti benar. 

[Ayo beralih ke rencana ketiga ...] 

'Menemukan Anda.' 

Yeowun melesat keluar saat dia mendengar pesan telepati dan meraih penjaga yang berdiri 
di ujung panggung. 

"Apa rencana ketiga?" 

Penjaga itu menjadi sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya di wajahnya. 

"B-bagaimana dia tahu ?!" 

Tidak ada cara untuk rencana mereka akan tumpah. Mustahil untuk mengetahui bahwa ada 
nomor bahkan dalam rencana kecuali Yeowun mendengar pesan telepati, tapi itu tidak 
mungkin. Jika itu mungkin, maka sesuatu harus direncanakan untuk mencegahnya. 

'Kek! " 

'Sialan! Dia meraih leher saya begitu keras sehingga saya tidak bisa mengirim pesan 
telepati! ' 

Dia harus mengirim pesan telepati kepada mitranya untuk pindah ke rencana ketiga, tetapi 
lehernya diperketat sehingga dia hampir tidak bisa mengerang. Itu dulu. 

"Kamu harus berhenti di situ, Putra Mahkota dari Pemuja Setan. Anggota klan saya 
melakukan kesalahan besar, tetapi mengancam nyawa seorang penjaga terlalu banyak. " 

Moyong Kang pergi ke Yeowun dan membujuknya. Dia sebenarnya tipe yang menggunakan 
kekuatan daripada berbicara, tapi dia berada di tengah rumah Pemujaan Iblis, jadi dia 
menahan diri. Tapi Yeowun tidak melepaskan tangannya dan berbicara. 

"Apakah dia benar-benar dari klan Yulin?" 

"Apa yang kamu bicarakan ..." 

"Ahli Strategi Jegal. Apakah dia penjaga yang Anda kenal? " 

Moyong Kang menjadi tercengang dan mencoba untuk menolak, tetapi Yeowun berbalik 
dan bertanya pada Jegal Sohi yang baru saja bangun. Dia masih tampak pusing dan 
bingung, tetapi dia menoleh ke penjaga yang kesakitan dan bertanya dengan kaget. 
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"T-tunggu ... siapa pria itu?" 

Dia tidak mengenali penjaga yang dia bawa ke sini. Pemimpin dari kedua belah pihak 
mengerutkan kening. Dan ketika semua orang kaget, Yeowun mendengar pesan telepati 
orang lain. 

[Kami tidak punya pilihan. Kita harus pindah ke rencana ketiga sementara tuan kita 
menemukan sisa-sisa Pedang Iblis. Aku akan membantumu begitu aku membuat 
keributan.] 

'?!' 

Yeowun berbalik ke arah dari mana pesan telepati itu datang, dan seorang penjaga lain 
yang berada di aula di bawah panggung mengangkat kedua tangannya dan bertepuk tangan 
dua kali. Dan dengan itu, orang-orang di aula mulai berubah. Para pemimpin klan dari klan 
yang lebih lemah dan prajurit yang lebih lemah di Klan Yulin tiba-tiba menjadi tercengang 
dan mulai saling menyerang. 

"Anjing Kultus Kotor! MATI!" 

"Orang-orang munafik!" 

Mereka tidak punya senjata, tetapi mereka masih bertarung dengan tangan kosong. Pesta 
telah berubah menjadi medan perang antara Pasukan Keadilan dan Klan Iblis. Yeowun 
mengerutkan kening. 

'Sejak kapan semua orang ini terhipnotis? Tunggu ... apakah itu bertepuk tangan ...? ' 

Hipnosis diciptakan oleh beberapa jenis rangsangan dan Yeowun ingat orang-orang 
terpesona oleh kecantikan Jegal Sohi beberapa waktu yang lalu. Dia kemudian ingat salah 
satu penjaga bertepuk tangan. 

'Apakah itu bertepuk tangan alasan untuk hipnosis? Tetapi mungkinkah menghipnotis 
sebanyak ini orang pada saat sesingkat itu? ' 

Sepertinya ada sesuatu yang membantu merangsang orang sehingga mereka bisa 
dihipnotis. Di antara kerumunan, penjaga yang memaksa orang ke hipnosis berteriak. 

"Kultus Kotor menyerang kita! Aliansi adalah jebakan! Menyerang kembali!" 

Itu adalah pertarungan yang dimulai oleh mereka yang dihipnotis, tetapi teriakan ini cukup 
untuk membuat para pemimpin klan dan prajurit dari Pasukan Kehakiman menjadi 
bingung. 

"MATI!" 

"Bodoh!" 
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Yang terhipnotis menyerang semua orang yang bisa mereka lihat, jadi pertarungan mulai 
tumbuh. Dengan itu, semua pemimpin dari kedua belah pihak sekarang saling melotot, siap 
untuk menyerang kapan saja. 

"Kekekekik!" 

Penjaga yang Yeowun raih di lehernya berkotek bahkan melalui rasa sakitnya. 

"Kamu menggangguku." 

"AAAARGH!" 

Yeowun kemudian memukul tulang rusuknya, dan tulang rusuk itu pecah dengan 
penjagaan menjerit kesakitan. Yeowun kemudian menyegel titik darahnya sehingga dia 
tidak bisa bergerak dan berteriak pada para pemimpin yang siap untuk saling melompat. 

"Berhenti! Mereka terhipnotis! " 

"Hypno ... apa?" 

Mereka tidak tahu apa itu hipnosis. Yeowun berpikir untuk menemukan kata-kata yang 
lebih baik untuk digunakan, dan dia ingat kata 'ilusi.' 

"Mereka di bawah ilusi! Persis seperti bagaimana Strategi Jegal terpengaruh sekarang! Ini 
adalah jebakan agar aliansi kita hancur! " 
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