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Chapter 201 
Bab 201: Tujuan Tersembunyi (2) 

Para pemimpin kemudian ragu-ragu. Mereka juga melihat Jegal Sohi dan Moyong Yu 
bertingkah aneh, jadi mereka sudah berpikir ini adalah jebakan orang lain. 

'Saya tahu tapi...' 

Tapi pertarungan sudah dimulai sehingga mereka tidak bisa tenang, karena mereka 
khawatir seseorang di sisi lain akan menyerang jika mereka menurunkan penjagaan 
mereka. Poong Chungwun, lalu bertanya. 

"Putra Mahkota. Apa yang Anda usulkan agar kami lakukan? " 

"Kami akan mengikuti perintahmu, Putra Mahkota." 

Sama Yi kemudian berbicara saat dia menyaksikan para pemimpin klan Yulin curiga. 
Yeowun kemudian menunjuk ke aula tempat orang-orang berkelahi dan berbicara. 

"Aku ingin penatua dan tamu dari klan Yulin menghentikan mereka yang tidak dalam ilusi 
untuk menahan diri dari pertempuran." 

"Dan mereka yang berada di bawah ilusi?" 

"Aku akan merawat mereka." 

Dan Yeowun segera melompat keluar ke aula untuk orang-orang. Poong Chungwun ragu-
ragu sejenak tetapi melompat turun dan para pemimpin lain dari klan Yulin kemudian 
mengikuti. Tetua dari Demonic Cult kemudian turun juga ketika Lord Chun Yujong 
melambai untuk membiarkan tindakan mereka. Mata Tuhan menyipit. 

"Siapa yang berani menyerang istana Kultusku?" 

Rasa frustrasinya sangat serius. 

"Berhenti! Hentikan pertarungan sekarang! " 

"Ini adalah perangkap musuh! Aliansi kita akan jatuh jika kita bertarung di sini! " 

Para pemimpin dari kedua sisi melompat turun dan berteriak, dan mereka yang tidak 
terhipnotis mulai berhenti perlahan. Yeowun bergerak cepat di antara mereka. 

'Nano, aku tidak bisa menemukan semuanya. Biarkan saya tahu siapa yang sedang 
dihipnotis. ' 
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[Ya tuan. Mengaktifkan augmented reality saat melihatnya.] 

Yeowun kemudian melihat garis-garis putih menutupi matanya dan mendengar suara 
Nano. 

[Menargetkan entitas yang terhipnotis.] 

Yeowun melihat lingkaran merah kecil digambar di atas banyak orang. 

'Nano, segera kejutkan target ketika aku meletakkan tanganku di atas mereka.' 

[Ya tuan.] 

Nano kemudian melesat melawan target. Dengan keterampilan Step of Wind God, dia 
bergerak seperti kilat menembus kerumunan dan menyambar kepala target. 

"A-apa ?!" 

"Bangun." 

Tangan Yeowun yang memegang kepala berbunyi listrik. 

"Aaaaargh!" 

Prajurit dari klan Gunung Bunga menjerit dan jatuh. Yeowun kemudian pindah ke target 
berikutnya. 

"Hah? Aaaartgh! ' 

"Aaaaah!" 

Dia kemudian meraih dua yang sedang bertarung dan menyetrum mereka. Mereka jatuh ke 
tanah dan Yeowun bergerak. 

'Lanjut!' 

Chun Yeowun dengan cepat berlari melalui setiap target dan membuat mereka tertidur. 

"A-ini luar biasa!" 

Jegal Sohi masih pusing karena baru saja bangun, jadi dia mengawasi di atas panggung dan 
kagum. Dia juga prajurit yang berpengalaman, tapi dia tidak bisa mengikuti gerakan 
Yeowun dengan mata telanjang. 

'Jadi, dia adalah Putra Mahkota Pemuja ...' 
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Yeowun merawat mereka yang dihipnotis sendirian. Mereka yang Yeowun meletakkan 
tangannya pingsan sebentar dan bangun, dengan tercengang. 

'S-sial! Apa itu?!' 

Penjaga, yang menciptakan lebih banyak kekacauan melalui kerumunan menjadi terkejut. 
Rencananya sudah gagal sangat cepat. Hipnosis sulit diberlakukan, tetapi begitu itu terjadi, 
maka sulit baginya untuk keluar kecuali kastor menghentikannya sendiri. 

'Ini tidak mungkin! Dia melanggar hipnosis dalam setiap sentuhan! ' 

Dengan para pemimpin dari kedua kelompok mengurus situasi, sepertinya situasi akan 
diselesaikan dengan sangat cepat. 

"Ugh, tidak mungkin." 

Dia menyadari rencananya telah gagal dan Hypnotizer, hanya punya satu pilihan untuk 
dibuat. 

"Tidak ada cara untuk lari dari sini." 

Dia memutuskan untuk bunuh diri. Ada prajurit terbaik dari Demonic Cult di aula ini, dan 
itu adalah di tengah-tengah kastil Cult, di mana ribuan kultus tinggal. Tidak ada cara untuk 
melarikan diri dari tengah kastil itu sendiri. Dan dia akan bunuh diri begitu rencananya 
berhasil, dan telah menanam bola racun di gigi molarnya. 

"Hmmmmmph." 

Dia menghela nafas panjang dan hampir menggigit bola beracun, ketika seseorang meraih 
lehernya. 

"Ugh!" 

Itu adalah Chun Yeowun. Yeowun telah mengurus setiap prajurit terhipnotis dan 
menemukan Hypnotizer segera. 

"Bagaimana dia menemukanku ?!" 

Mata Hypnotizer tumbuh besar. Dia pikir dia akan menjadi curiga karena penjaga lain 
sudah ditangkap, tapi ini terlalu cepat. 

'Ugh, si bodoh ini, aku akan memberinya pelajaran!' 

Dia marah karena Yeowun telah membuat ketiga rencananya gagal. Dia kemudian 
melemparkan tinjunya ke dada Yeowun. 

"HAH?!" 
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Tapi tinjunya bahkan tidak bisa mendekati dada Yeowun karena direbut oleh Yeowun. Dia 
mencoba menariknya, tetapi itu bahkan tidak bergerak karena perbedaan energinya terlalu 
besar. 

'B-bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan pada usia itu ?!' 

Yeowun lalu menatap dengan dingin pada pria yang digantung di tangannya, dan memutar 
kepalan yang dia ambil. 

"Kamu pikir bisa mengacau di tengah aliran sesat dan baik-baik saja?" 

"Aaaaaargh!" 

Tapi ini belum berakhir. 

"T-tunggu, apa yang kamu ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!" 

Yeowun kemudian menarik tangan bengkok Hypnotizer dan dengan suara otot dan daging 
yang robek, seluruh lengannya terlepas dari tubuhnya. Rasa sakit itu melampaui tingkat 
yang bisa ditelanjangi. 

"UGH!" 

"B-dia menarik lengannya!" 

Prajurit dari pasukan keadilan menjadi pucat karena melihat kejam. Mereka berpikir 
pemandangan seperti itu pasti cocok dengan nama Pemujaan Iblis. Yeowun kemudian 
bertanya dengan dingin kepada hipnotis yang kesakitan ketika dia meraih bahu dengan 
tangan kirinya yang tersisa. 

"Apakah kamu?" 

"A... wah.... Ka-menurutmu ... kau bisa ... " 

Lagi pula tidak ada cara untuk melarikan diri. Hypnotizer kemudian mencoba menggigit 
bola racun, tetapi sebelum dia bisa mengunyahnya, mulutnya dipaksa terbuka dari energi 
yang kuat. 

"Aaaaaaaa!" 

"Jenismu selalu berusaha bunuh diri jika sesuatu tidak beres." 

Yeowun menjentikkan jarinya, dan gigi molar yang dililit bola beracun dicabut. 

"Urgh!" 
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Mata Hypnotizer berubah menjadi ketakutan ketika dia melihat gigi dengan bola racun 
mengambang di udara di depan matanya. Dia bahkan tidak bermimpi bahwa monster 
seperti itu ada dalam Cult. Dan kata-kata terakhir Yeowun membuatnya terkejut. 

"Aku harus mengurus 'tuanmu', jadi aku akan menemuimu nanti." 
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Chapter 202 
Bab 202: Tujuan Tersembunyi (3) 

Perpustakaan Akademi Iblis adalah tempat para pejuang menjaga tempat itu di setiap 
sudut bahkan larut malam. Tetapi tempat di sekitar bangunan itu sangat sunyi, dengan 
tubuh berserakan di seluruh tempat itu. Semua prajurit yang berjaga-jaga terbunuh dan 
sebagian besar mayat ditumpuk di pintu masuk, dan ada satu tusukan di leher mereka yang 
membunuh mereka. Mereka yang memiliki jejak perkelahian adalah mereka yang menjaga 
bagian dalam perpustakaan, tetapi mereka dibunuh oleh kekuatan qi, bahwa tubuh mereka 
dalam kondisi yang buruk. 

"Apakah mereka masih di sana?" 

"Mereka akan segera keluar." 

Ada dua pria paruh baya berdiri di lantai bawah tanah. Mereka adalah prajurit tingkat 
master super yang menjaga lantai lima perpustakaan. Mereka keluar dari perpustakaan 
ketika mereka mendengar keributan di lantai bawah dan menemukan mayat penjaga. 
Mereka kemudian turun ke gudang harta karun bawah tanah, dan menemukan prajurit 
yang berjaga di sini juga terbunuh. 

"Mereka menembus pintu logam ... siapa yang berani mencoba hal seperti itu?" 

Pria paruh baya dengan kumis menggelengkan kepalanya. Pintu logam yang menyegel 
kubah harta karun bawah tanah dihancurkan, dan masuk dengan mengaktifkan perangkap, 
dan menutup pintu masuk dengan dinding batu mutiara biru besar. Penyusup itu sekarang 
sedang terkunci di dalam lemari besi. 

"Batu mutiara biru tebal ini akan membuat prajurit terkuat di dalamnya." 

"Aku tidak suka ini sama sekali. Saya harap Chief tiba segera. " 

Prajurit lain yang menjaga lantai lima bersama mereka telah pergi ke gedung utama 
Demonic Cult untuk membawa Kepala Lee Hameng. Sudah waktunya baginya untuk tiba. 
Saat itulah mereka mendengar suara kejutan dari luar batu mutiara biru. 

"Sudah mulai." 

"Mereka keluar." 

Dua dari mereka menjadi tegang. Batu mutiara biru yang menutup lemari besi itu hampir 
tiga kali lebih tebal dari alas yang diletakkan di setiap lantai. Sulit bahkan bagi kekuatan qi 
terkuat untuk melakukan terobosan. Tapi itu masih belum terasa lega. Saat itulah mereka 
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mendengar suara nyaring dan gemetar yang datang. Tampaknya yang ada di balik dinding 
sekarang berusaha sekuat tenaga. 

"Tapi batu mutiara biru akan bertahan .." 

Pria itu tidak bisa selesai berbicara ketika suara keras lainnya keluar. Dan getaran yang 
jauh lebih berat mengguncang lantai dan dua prajurit menjadi kaget. Ada retakan pada batu 
mutiara biru. 

"T-tidak mungkin!" 

"Dinding tidak akan berdiri!" 

Dan pada saat itu, tembok itu meledak dan batu mutiara biru berserakan dan melepaskan 
mereka. Dan untuk Lee Hameng, dia sekarang hampir dekat perpustakaan dengan 20 
instruktur lainnya. 

"Suara apa ini?" 

Lee Hameng mendengar suara ledakan dan melompat lebih cepat ke perpustakaan. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Dia mengerutkan kening ketika dia melihat tumpukan mayat di pintu masuk. Awan debu 
ditendang keluar dari pintu masuk dan Lee Hamenmg melihat seseorang keluar melalui 
awan debu. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan rambut disisir ke belakang dengan 
mata seperti ular, dan seorang pria yang tampak berusia awal tiga puluhan. 

"K-Kamu !?" 

Lee Hameng menjadi kaget. Dia menyadari kedua pria ini adalah penjaga yang berjaga di 
sekitar gerbong emas pada parade hari ini. 

'Penjaga dari klan Yulin? Tidak, dia ... ' 

Lee Hameng fokus pada pria paruh baya. Energi yang dibangkitkan dari pria itu bukanlah 
prajurit penjaga belaka. Pria itu kemudian mengejek Lee Hameng dan berbicara dengan 
pria yang berdiri di sebelahnya. 

"Aku kecewa dengan orang lemah, tapi akhirnya kita bertemu seseorang yang layak." 

"Tapi tuan, dia bukan akhir." 

"Aku tahu." 

Dua puluh instruktur lain tiba di belakang Hameng dan terkejut menemukan tempat 
kejadian. 
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"A-apa ini ?!" 

"Seorang penyusup?" 

Ini adalah pertama kalinya Akademi Iblis menghadapi insiden mengerikan seperti itu. Ini 
adalah pertama kalinya untuk memiliki penyusup, dan juga penjaga yang menjaga 
perpustakaan untuk dibunuh. Prajurit super master yang menjaga lantai lima dan pergi 
menjemput instruktur berteriak dengan marah. 

"Kamu keluar dari brankas ?! Apa yang kamu lakukan pada mereka! " 

Dua penjaga lainnya mengatakan bahwa mereka akan menjaga tembok di brankas bawah 
tanah. Jika keduanya ada di sini ... 

"Aku tidak tahu. Lihatlah tumpukan itu. Mungkin mereka ada di sana. " 

"Kamu berani!" 

Pria paruh baya itu menyeringai dan prajurit itu mengeluarkan pedangnya dan mencoba 
menyerang, tetapi Lee Hameng menghentikannya. 

"Kepala!" 

"Berhenti sebentar." 

Lee Hameng kemudian berteriak. 

"Aku tidak tahu siapa kamu. Apakah Anda menyerang di sini untuk brankas bawah tanah? " 

Pria yang lebih muda memiliki tas di belakang punggungnya yang memiliki sesuatu di 
dalamnya. Jika mereka keluar dari brankas bawah tanah, maka itu pasti bahwa mereka 
mengambil sisa-sisa Pedang Iblis. Pria yang lebih tua itu menjawab. 

"Seperti yang bisa kamu lihat, ya." 

Lee Hameng kemudian mengeluarkan Pedang Api dan memerintahkan instruktur. 

"Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Bunuh mereka jika Anda bisa. " 

"Ya, Ketua!" 

Mereka tidak perlu membiarkan pengganggu ini tetap hidup. Lee Hameng tidak tahan 
memiliki sisa-sisa Pedang Iblis untuk dibawa keluar. Dengan perintah itu, semua prajurit 
dari Akademi Iblis mengeluarkan pedang mereka dan menyerang. Pria yang lebih tua 
mengejek dan berbicara kepada pria yang lebih muda. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Aku akan merawat mereka dan menyusulmu, jadi silakan saja. Anda tahu jalannya, bukan? 
" 

"Ya tuan." 

Pria itu kemudian melompat keluar dan memberi isyarat jika dia bersiul, dan suara 
menusuk aneh menembus semua prajurit yang menuduhnya. Seolah-olah itu adalah suara 
supersonik lumba-lumba. Instruktur menyumbat telinga mereka dengan kesakitan, tetapi 
energi yang terdengar membuat telinga mereka berdarah. 

"Aaaargh!" 

"Nnngh! Telingaku!" 

Instruktur menarik energi internal mereka untuk melawan, tetapi suara ini bahkan 
membuat mereka pusing. 

"Ugh!" 
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Chapter 203 
Bab 203: Tujuan Tersembunyi (4) 

"Aku-aku tidak bisa ...!" 

Gendang telinga instruktur rusak dan jatuh ke tanah. Tapi tidak semua dari mereka 
terpengaruh olehnya. Seorang instruktur di tingkat master dan seorang prajurit dari lantai 
lima perpustakaan bertahan dalam serangan itu. 

"Menipu! Kamu berani mempermainkan kita? " 

"Hmph, jadi kamu tidak seperti orang lemah itu?" 

Namun, pria paruh baya itu melompat keluar dan mematahkan leher instruktur dengan 
mudah. 

"UGH!" 

"Tapi kamu akan mati juga." 

"Sialan!" 

Dengan instruktur yang sekarat, seorang prajurit yang menjaga lantai lima dengan cepat 
menarik kekuatan qi pedang dan menusukkan ke leher musuh. 

"Hah? B-bagaimana kabarmu! " 

Tapi pria itu meraih qi pedang dengan menggunakan kekuatan qi di kedua jarinya dan 
meraihnya. Ini membuktikan bahwa musuh adalah pejuang yang sangat kuat. 

"Ugh! Kemudian...!" 

Prajurit kemudian melepaskan pedangnya dan mencoba mengangkat pedang qi di jarinya 
untuk menyerang, tetapi musuh menyerang di dadanya, menembusnya dan membunuhnya 
secara instan. Pria itu kemudian memerciki darah di tanah dan berbicara. 

"Mereka tidak ada bedanya dengan yang ada di bawah tanah. Tidak akan ada yang 
menghentikan Anda sekarang. Pergilah." 

"Ya tuan." 

Pria muda itu kemudian mengambil langkah untuk pindah, tetapi Lee Hameng tidak tinggal 
diam. 

"Siapa bilang kamu bisa pergi !?" 
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Lee Hameng mencoba untuk mengalahkan pria yang mencoba melarikan diri, tetapi pria 
yang lebih tua menghentikannya. 

"Aku melakukannya." 

Lee Hameng didorong oleh lima langkah setelah bertabrakan dengan pria tua itu. Pria tua 
itu memiliki sarung tangan logam yang dibuat dari baja dingin. 

"Kekuatan apa ini?" 

Lee Hameng menjadi kaget. Dia pikir musuh itu bukan sembarang musuh, tetapi energi 
yang ada dalam tinjunya berada di luar levelnya sendiri. Formasi pedang yang baru dia 
gunakan pada orang tua itu memiliki 100% energinya. Ini berarti bahwa musuh ini lebih 
kuat daripada Hameng sendiri. 

"Dia berbahaya." 

Dia harus menangkap pria yang melarikan diri itu, tetapi dia tidak berani mengalihkan 
pandangan dari musuh. 

"Kamu tidak terlalu lemah kalau begitu. Saya beruntung. Saya ingin tahu tentang seberapa 
kuat kekuatan dari sekte. " 

"...Kamu siapa?" 

"Jangan pedulikan itu. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya! " 

Pria itu kemudian menyerbu masuk dan menggunakan keterampilan tinju yang kuat di Lee 
Hameng. Lee Hameng kemudian mundur, melepaskan formasi pedang defensif. Pedang 
merah menciptakan penghalang serangan pedang dan tinju pria itu menghantamnya. 

"Oh?" 

Keterampilan pedang Lee Hameng memunculkan api dari itu, tetapi pria itu tidak berhenti. 

"UGH!" 

Kekuatan serangan tinju begitu kuat sehingga Lee Hameng didorong kembali. Musuh lebih 
kuat darinya dalam setiap aspek yang memungkinkan. 

"B-dia terlalu kuat!" 

Pedang Api Lee Hameng kemudian bersinar dengan formasi pedang merah dan kuat yang 
jelas dilepaskan dengan sangat cepat. 

"BAIK! Ini lebih menyenangkan! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Musuh kemudian tertawa seolah-olah dia benar-benar menyukai ini, dan menarik paksa qi 
atas kedua tangannya. Dia kemudian bergerak dengan cara yang berbeda untuk 
menggunakan keterampilan tinju yang sama sekali berbeda dan bertabrakan dengan 
keterampilan pedang api Lee Hameng. 

Dua serangan menyerang satu sama lain. Itu adalah pertarungan yang berat, tetapi hasilnya 
segera datang. Gerakan pedang Lee Hameng yang kuat segera mulai fokus pada nyaris 
tidak bertahan melawan serangan pria itu. 

'Formasi ini ...!' 

Lee Hameng menjadi kaget. Formasi tinju yang berasal dari sudut yang aneh sulit bahkan 
untuk bertahan dan segera sampai padanya. Tinju pria itu mengenai dada, perut, dan bahu 
Lee Hameng. Dia meludahkan darah dan terlempar ke belakang seperti bola meriam. 

"Aaaargh ...!" 

Lee Hameng menggunakan Pedang Api untuk membantunya bangkit dan lelaki itu bangkit 
dan tersenyum. Lee Hameng kemudian berbicara dengannya. 

"K ... kamu ... berasal dari klan Blade God Six Martial." 

Pria itu menjadi terkejut. Dia tidak berpikir musuhnya akan mencari tahu siapa dia hanya 
dalam beberapa pertukaran formasi. 

"Bagaimana kamu tahu?" 

"... Kamu menggunakan skill tinju ... ugh ... tapi itu dekat dengan formasi pedang." 

Sebuah gerakan yang terlalu sulit untuk digunakan tubuh normal. Itu sangat dekat dengan 
Blade God. Lee Hameng memikirkan prajurit dari Blade God Six Martial Clan yang Marakim 
katakan kepadanya. 

"Menarik. Saya mencoba menyembunyikannya, Anda tahu? Yah, kamu akan mati juga, jadi 
aku akan memberitahumu. Iya. Saya Sahin, Master of Blade Fist dari Blade God Six Martial 
klan. " 

Dia berbicara. 

'Saya benar.' 

Dugaan Lee Hameng benar. Jika pria ini berasal dari klan Blade God Six Martial, maka dia 
perlu memberi tahu orang lain, tetapi kerusakan internalnya tidak membiarkannya 
bergerak. Sahin bangkit menemui Lee Hameng yang berusaha keras untuk bangun. 

"Selamat tinggal kalau begitu." 
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'Ugh ... kumohon! Saya harus pindah! ' 

Sahin memfokuskan kekuatan qi di atas tinjunya dan hendak menghancurkan kepala Lee 
Hameng. 

"Hah?" 

Dia merasakan sesuatu dilemparkan kepadanya dengan keras, dan menggunakan 
kekuatannya qi memegang tangan untuk meraihnya. Tangannya memegang kekuatan qi, 
tetapi masih merasakan beratnya energi yang terkandung di dalam objek yang 
dilemparkan. Tapi itu masih cukup untuk ditangkap. 

"Apakah kamu pikir bola logam bisa menyakitiku ... ya ?!" 

Sahin berusaha berteriak dengan marah, tetapi menjadi terkejut ketika dia melihat ke 
bawah pada benda yang dia ambil. Itu bukan bola logam. Itu adalah kepala seseorang yang 
baru saja dipotong. Separuh kepala dihancurkan oleh kekuatan qi Sahin, tetapi dia masih 
mengenali kepala siapa itu. 

"A-apa yang terjadi ?!" 

Itu adalah kepala seorang pria berusia tiga puluh yang Sahin mengatakan kepadanya untuk 
melarikan diri. Sahin kemudian mendengar suara pria lain. 

"Apakah kamu 'tuan'?" 

Sahin kemudian mengertakkan gigi dalam kemarahan dan memelototi pria yang melempar 
kepalanya. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah putih pucat, dengan rambut hitam 
panjang. Pria itu memiliki tas yang menyimpan sisa-sisa yang mereka curi dari brankas 
bawah tanah. Lee Hameng menjadi terkejut dan berteriak pada pemuda itu. 

"P-Putra Mahkota!" 

Pria muda itu adalah Chun Yeowun. 
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Chapter 204 
Bab 204: Tujuan Tersembunyi (5) 

"Putra Mahkota?" 

Sahin, Master of Blade Fist menjadi terkejut. Dia tidak berharap bertemu pria seperti itu. 

'Aku dengar Cult belum memiliki Putra Mahkota ... jadi mereka memilikinya sekarang.' 

Tapi keterkejutannya dengan cepat memudar. Dia menyadari bahwa rencananya sudah 
gagal ketika dia melihat Putra Mahkota muncul di depannya. Jika pemuda itu benar-benar 
Putra Mahkota, maka dia seharusnya berada di Hall of Feast. Tetapi jika dia ada di sini, 
maka itu berarti rencana untuk membuat klan Yulin dan Demonic Cult untuk bertarung 
satu sama lain telah gagal. Sahin berpikir untuk melarikan diri dari kastil sementara dua 
kelompok saling bertarung, tetapi ini berarti dia harus mengubah seluruh rencana. Tetapi 
dia menjadi bingung tentang bagaimana Yeowun telah menemukan lokasinya. 

'Mereka tidak akan pernah menumpahkan rencana itu ...' 

Pasti ada sesuatu yang salah. Mata Sahin menyipit. Perpustakaan yang terletak di timur laut 
Akademi adalah tempat yang lebih tinggi, jadi mudah untuk melihat tempat latihan dan 
lebih jauh dari sini, dan Sahin melihat obor meningkat dari kejauhan. 

'Sialan. Mereka datang.' 

Dia bahkan merasakan energi kultus di sekitarnya dan datang di Akademi. Apa pun 
alasannya, dia sekarang memiliki satu hal yang harus dilakukan. Dia harus pergi dari sini. 

"Hmph. Aku akan membunuhmu sebelum aku pergi setidaknya. " 

Sahin melemparkan kepala ke tanah dan mencoba untuk menyerang Lee Hameng lagi. Tapi 
Yeowun tidak membiarkannya melakukannya. Dia sudah tepat di depan Sahin, dalam 
waktu singkat ketika Sahin melirik lebih jauh dari sesat setan. 

Yeowun mengayunkan pedangnya dan menangkis tinju Sahin yang mencoba membunuh 
Hameng. 

'Apa?' 

Mata Sahin menjadi besar. Dia memfokuskan energi yang kuat, ketika dia mencoba 
membunuh pria itu, tetapi itu dibelokkan. Itu berarti Pangeran ini lebih kuat dari Lee 
Hameng dalam hal energi. 

'Menarik. Jadi, kamu bukan sembarang pangeran. ' 
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"Hmph!" 

Sahin kemudian berputar dengan menggunakan lengannya yang dilemparkan ke belakang 
sebagai sumber, dan memukul Yeowun. Itu adalah tinju sederhana, tetapi kekuatannya 
besar. 

'Tidak!' 

Yeowun, yang menggunakan 100% energinya dari serangan pertama, terkejut dengan 
serangan balik yang cepat dan mengangkat pedangnya untuk memblokir tinju. Tetapi 
kekuatan itu di luar imajinasinya dan energi melonjak melalui pedang dan ke organ 
Yeowun. Tetapi jika dia didorong kembali ke sini, maka pria ini pasti akan membunuh Lee 
Hameng yang tidak bisa bergerak. Yeowun mengertakkan gigi dan memfokuskan semua 
energi dan kekuatan ototnya. 

'Hah?' 

Sahin berpikir Yeowun akan menerima kerusakan internal dan mendorong mundur, tetapi 
sebaliknya mendorong Sahin jauh ke belakang. Darah keluar dari mulut Yeowun. Sudah 
lama sejak Yeowun mengalami kerusakan internal sejak dia mencapai tingkat master 
superior. Suara Nano berdering di dalam kepalanya. 

[Memulai mode penyembuhan diri.] 

Mesin nano di dalam tubuhnya diaktifkan dan kerusakannya dengan cepat sembuh. Sahin 
didorong mundur tetapi sepertinya dia tidak mengalami kerusakan, jadi dia menjatuhkan 
diri ke tanah dengan ringan. Dia terkejut dengan kekuatan otot Yeowun, tetapi Sahin 
menyeringai ketika dia melihat darah mengalir melalui mulut Yeowun. 

"Dia mengalami kerusakan internal." 

Yeowun tampaknya telah menerima kerusakan dari serangan balik Sahin yang 
menambahkan kekuatannya sendiri pada energi Yeowun. Lee Hameng menjadi muram 
ketika melihat Yeowun yang tampaknya telah menerima kerusakan saat mencoba 
melindunginya. Jika dia bisa sembuh lebih cepat, dia akan lari. Lee Hameng bangkit. 

"Hah ... hah ... Pangeran, jangan khawatir tentang aku." 

"Apakah kamu baik-baik saja, Guardian Kiri?" 

"Aku bisa bergerak." 

Dia tidak bisa menggunakan energi internal karena kerusakan internal yang parah, tetapi 
dia bisa menggunakan sedikit sekarang. Dia sekarang harus pergi dan bermeditasi agar 
kerusakannya tidak bertambah. Yeowun kemudian memberi Hameng tas itu. 
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"Ambillah ini dan panggillah Tuhan dan para penatua lainnya. Mereka harusnya berada di 
pintu masuk Akademi. " 

Yeowun harus siap untuk keadaan darurat. Ketika dia mengetuk pesan telepati, dia 
mendengar hipnotis berbicara tentang 'sisa-sisa Pedang Iblis' dan mengira 'tuan' akan 
berada di ruang bawah tanah perpustakaan. Dia kemudian mengatakan pada Tuhan dan 
para penatua untuk mengelilingi Akademi dan datang ke sini terlebih dahulu. Tuhan dan 
para pemimpin sekte itu mungkin menyegel seluruh kastil dan datang ke Akademi. Sahin 
mencibir. 

"Bodoh. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? " 

"Biarkan aku merawatnya. Lanjutkan." 

"Ugh ... ya, pangeran." 

Yeowun mengabaikan Sahin dan memerintahkan Lee Hameng untuk pergi. Lee Hameng 
telah mengalami kerusakan parah sehingga dia tidak akan membantu, jadi dia dengan 
cepat berlari menuju akademi. 

"Silakan bertahan di sana!" 

Jika musuh berasal dari klan Blade God Six Martial, maka musuh bisa berbahaya bagi 
Yeowun untuk menangani sendirian. 

"Siapa bilang kamu bisa pergi ?!" 

Sahin menyerbu dan mencoba mengejar Lee Hameng, tetapi Yeowun memblokirnya. 

"HMPH!" 

Sahin kemudian berbalik dan mencoba menembak Fist Bullet Qi. 

"A-apa?" 

Tapi Yeowun dengan cepat mengikuti Sahin dan memblokirnya. Yeowun menjadi sangat 
cepat setelah mempelajari Langkah Dewa Angin. 

"Kamu bersamaku." 

Yeowun kemudian melepaskan formasi pedang di Sahin. 

"KAMU! Anda akan membayar untuk ini. " 

Sahin kemudian melepaskan formasi tinju defensif dan memblokir serangan. Bahkan saat 
terjatuh ke tanah, keduanya melalui berbagai formasi untuk menyerang satu sama lain. 
Mereka tidak memiliki kaki di tanah, tetapi kekuatan mereka setara. 
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"Bukankah dia mengalami kerusakan internal?" 

Sahin berpikir Yeowun telah menerima kerusakan internal, tetapi Yeowun tampaknya 
tidak memiliki masalah dengan menggunakan energi internal, jadi Sahin memutuskan 
untuk mengambil ini dengan serius. 

Begitu mereka sampai di tanah, Sahin mulai melepaskan keterampilan sejatinya. Tinjunya 
mulai datang pada sudut yang aneh dan mengarah pada titik darah Yeowun. Yeowun 
kemudian menjadi terkejut dan mengambil langkah untuk menghindarinya. 

"Ini adalah...!" 

Sikap tinju Sahin berbeda dari seni bela diri normal. Gerakan aneh semacam itu berpotensi 
menyebabkan otot tegang, tetapi Sahin menggerakkannya dengan lancar tanpa usaha. 

"Kamu berlari seperti tikus." 

Jika Yeowun tidak mundur, maka dia akan dipukul. Yeowun kemudian memelototi Sahin 
dan bertanya. 

"Bagaimana kamu berhubungan dengan Dewa Pedang?" 

Yeowun segera menyadari bahwa gerakan Fist yang digunakan oleh Sahin sangat dekat 
dengan keterampilan pedang Blade God. Yeowun belum mendengar apa pun dari Left 
Guardian, jadi dia tidak tahu kalau pria ini berasal dari klan Blade God Six Martial, dan 
malah memikirkan Blade God sendiri. Sahin kemudian menjadi terkejut. 

"Hah? Ini bukan yang dia katakan. Saya pikir tidak ada yang akan mengenali ... " 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

Sahin tampaknya tidak nyaman dengan sesuatu dan Yeowun menjadi ingin tahu tentang 
identitas pria ini. Dia kemudian berpikir mungkin orang ini berasal dari klan Blade God Six 
Martial, yang disebutkan dalam Rapat Besar. 

"Jika kamu mengenalnya, maka Sekte Iblis adalah musuh kita yang sebenarnya!" 

Sahin terus mengatakan sesuatu yang Yeowun tidak bisa mengerti dan segera 
menggelengkan kepalanya dan berteriak. 

"Baik! Saya perlu sandera untuk keluar dari sini. Anda harus ikut dengan saya. " 

"Sandera?" 
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Chapter 205 
Bab 205: Tujuan Tersembunyi (6) 

Yeowun menjadi tercengang. Sahin sudah berpikir tentang menjadikan Yeowun sebagai 
sandera sejak dia menyadari dia sedang dikepung. Itu sepertinya satu-satunya cara baginya 
untuk melarikan diri dari semua pejuang ini dari aliran sesat. Orang-orang dengan obor 
sudah mendekati mereka. 

"Sandera ... kamu pikir itu mungkin?" 

"Hah! Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan! " 

Sahin kemudian menuntut Yeowun. Tinjunya mengeluarkan energi yang kuat saat ia 
bergerak menggunakan formasi tinju yang kuat. Ini tidak seperti formasi kepalan lainnya. 

'Pembentukan kedua keterampilan pisau Blade God?' 

Itu adalah keterampilan yang digunakan dengan kepalan tangan, tapi Yeowun bisa segera 
menyadari. Tapi itu menarik untuk melihat formasi asli yang membutuhkan pisau, sangat 
cocok dengan kepalan tangan dan kekuatannya hampir serupa. 

"Luar biasa." 

Yeowun menjadi serius ketika dia melihat formasi tinju yang kuat datang padanya. Jika dia 
mempertahankan ini, dia membutuhkan keterampilan pedang yang kuat sebagai Pedang 
Setan Dua Puluh Empat. Yeowun kemudian bersiap untuk menggunakan Twenty Four 
Demon Sword dan melepaskan formasi keempat. Dua dari mereka saling bertabrakan. 
Begitu cepat sehingga jika ada penonton, dia akan pusing karena kecepatan seperti itu. 

'Tidak mungkin...' 

Yeowun menjadi muram saat dia menyerang. Formasi pedangnya kehilangan kekuatan 
melawan formasi tinju kuat Sahin. Yeowun tahu keterampilan pisau dengan baik, jadi dia 
berpikir untuk melawannya dengan kelemahannya, tetapi Sahin juga mengubah 
keterampilannya untuk mencari titik lemah dari Twenty Four Demon Sword. 

"UGH!" 

Yeowun kemudian dipukul di dadanya. Tinju yang datang dari semua sudut tanpa batas 
telah terbayar. Yeowun berhenti menggunakan formasinya dan menciptakan penghalang 
pedang dengan berayun dengan cepat, tetapi ia didorong mundur dan tidak bisa 
menghentikan formasi tinju Sahin. 

"Kamu pikir bisa memblokir seranganku !? Hahahaha!" 
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Tinju kuat Sahin mulai mendorong kembali tubuh Yeowun. Keterampilan Fist dari Blade 
God sangat kuat, tetapi energi internal Sahin juga lebih tinggi dari Yeowun. Yeowun 
mencoba bertahan, tetapi dia tidak bisa menahan diri lagi terhadap tinju yang kuat dan 
pedang baja dingin Yeowun mulai retak. 

"Kamu kuat, tapi energi dan formasi semuanya lebih lemah dariku! Haaaaah! " 

Tinjunya yang menggunakan energi kuat menghantam penghalang pedang dan pedang 
Yeowun hancur dan potongan-potongan menempel ke tubuh Yeowun. 

"Sialan!" 

Yeowun menutupi dirinya dengan penghalang energi, tetapi potongan pedang menusuk ke 
dalam dan mengguncangnya. Sahin tidak kehilangan kesempatan ini dan meninju perut 
Yeowun. Yeowun meludahkan darah dan didorong mundur. Dia menyeret ke belakang dan 
harus mendorong keluar energi tinju yang masuk ke tubuhnya dan berhenti. Dengan energi 
yang keluar dari kakinya, tanah runtuh. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Yeowun tidak 
bisa bergerak dari tempat itu dan Sahin berbicara. 

"Aku memukulmu untuk membunuh, jadi aku tidak menyangka kau akan mendorong 
energinya. Kamu benar-benar layak menjadi Putra Mahkota dari Pemuja Setan. " 

"Hmph." 

Yeowun menghela nafas panjang dan tubuhnya mulai beruap. Dia mendorong energi tinju 
keluar dari tubuhnya. 

"Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan skill pedang Demon Pedang?" 

'Apakah dia tahu pembentukan pedang Twenty Four Demon Sword?' 

Yeowun menjadi kaget. Dia pikir itu aneh ketika Sahin membalas seolah-olah dia tahu Dua 
Puluh Empat Pedang Iblis, dan dia benar-benar tahu. Tapi ini tidak terlalu aneh. SEBAGAI 
Pedang Iblis berusaha keras untuk menganalisis formasi bilah Blade God, kemungkinan 
keturunan Blade God berusaha keras untuk menganalisis formasi Sword Demon, yang 
dikenal sebagai musuh Dewa Blade. 

"Dia benar-benar kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan Twenty Four Demon 
Sword. ' 

Sahin kemudian berbicara kepada Yeowun dengan tatapan arogan. 

"Jadi, aku membalas skill pedang dari Demon Setan ... sudah diputuskan. Keterampilan 
pedang dari kultus tidak bisa mengalahkan seni bela diri Blade God kami. Berhentilah 
menolak dan ikuti saya. " 
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Sahin lalu berjalan menghampirinya. Dia pikir Yeowun tidak bisa menahan bahkan jika dia 
mendorong energi tinju, karena Yeowun seharusnya telah mengambil kerusakan internal 
yang parah dan terluka dengan potongan pedang yang tertancap di tubuhnya. Saat itulah 
uap yang keluar dari tubuh Yeowun berhenti dan Yeowun mendongak dan melotot. 

"Dia mata ... dia belum menyerah." 

Mata Yeowun belum mati. Dia sebenarnya lebih bersemangat untuk bertarung dari 
sebelumnya. 

"Keterampilan pedang Cult saya lebih lemah daripada Blade Blade?" 

"Jangan bodoh. Anda hanya akan ... apa? " 

Sahin kemudian berhenti dan menjadi terkejut dengan apa yang mulai terjadi di depan 
matanya. Potongan pedang yang menempel di seluruh tubuh Yeowun mendorong keluar 
seolah-olah tubuhnya mendorong semua keluar. Yang lebih mengejutkan adalah luka yang 
dibuat oleh pedang itu mulai sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. 

"A-itu tidak mungkin! Bagaimana...!" 

Seolah-olah Yeowun bahkan bukan manusia. Sahin kemudian secara naluriah menyadari 
bahwa Chun Yeowun adalah musuh yang berbahaya. Rencana penyanderaan tidak akan 
berhasil. 

'H ... dia berbahaya! Dia seperti monster! ' 

Dia berubah pikiran. Dia menyadari bahwa melukai dia dan membawanya sebagai sandera 
tidak akan berhasil. Dia harus membunuh Yeowun sebelum dia bisa sembuh. Sahin 
kemudian melepaskan kekuatan qi atas kedua tangannya dan menyerang Yeowun, 
menggunakan formasi tinju terkuat yang dia tahu. 

"Mati, kamu monster!" 

Dan saat itulah pergelangan tangan gelap Yeowun mulai terlepas dan bergabung menjadi 
satu menjadi pedang hitam. 

'A-apa itu ?!' 

Yeowun kemudian meraih kata hitam, dan qi gaya hitam muncul di pisau hitam. 

"Kekuatan hitam qi ?!" 

Dengan aura tak menyenangkan yang dilepaskan, tubuh Yeowun melesat keluar seperti 
seberkas cahaya hitam dan langsung berhadapan dengan formasi tinju kuat Sahin. Garis 
cahaya hitam kemudian berubah menjadi dua puluh empat gerakan pedang, dan 
digabungkan kembali menjadi satu titik. 
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"B-bagaimana mungkin ini ?!" 

Formasi tinju Sahin hancur, dan kedua tangannya didorong keluar, dan pedang hitam 
Yeowun menembus ke dalam tubuhnya. 

"UGH!" 

Segera, tubuh Yeowun telah melesat melewati Sahin dan Sahin perlahan berbalik pada 
Yeowun dengan tidak percaya dan berbicara. 

"B-Bagaimana bisa skill pedang seperti itu ada ... Argh. " 

Sahin tidak bisa menyelesaikan ketika darah mulai mengalir keluar dari mulutnya dan 
jatuh. Dadanya memiliki lubang besar di dalamnya. Yeowun kemudian menatap Sahin yang 
sudah mati dan bergumam. 

"Ini adalah Keterampilan Pedang terbaik dari Kultus Iblis." 
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Chapter 206 
Bab 206: Saya tidak akan melupakan hutang ini (1) 

Kerusakan internal Lee Hameng terlalu parah sehingga rasanya seperti akan jatuh kapan 
saja tetapi Hameng bertahan dan menggunakan keterampilan berlarinya. Dia telah 
melawan Sahin sendirian, jadi dia tahu seberapa kuat musuh mereka. Jika dia terlalu 
lambat, ada kemungkinan Pangeran Mahkota Chun Yeowun mati. Lee Hameng dengan 
cepat berlari ke tempat latihan dan melihat para pemuja berhadapan dari luar. 

"L ... Wali Kiri Lee ... Hameng ... melapor kepada Tuhan." 

Lee Hameng menemui Lord Chun Yujong dan nyaris tidak bisa berlutut dengan satu 
lututnya. Setiap kultus di sekitar daerah menjadi muram saat melihat Lee Hameng dengan 
cedera parah. Lee Hameng adalah salah satu dari sepuluh prajurit kuat sekte, jadi jika dia 
terluka parah, maka itu berarti musuh sangat kuat. Tuhan bertanya. 

"Di mana musuh?" 

"Di ... perpustakaan ... membangun ... Putra Mahkota ... bertarung .. Dewa Pedang ... Enam 
klan Martial ... K-kau harus pergi ... dengan cepat ..." 

"Wali Kiri!" 

Lee Hameng kemudian jatuh karena rasa sakit yang hebat dan Wali Besar Marakim dengan 
cepat berlari dan memeriksa keadaannya dan meminta pejuang agar Lee Hameng dikirim 
ke ruang medis. 

"Blade God Six Martial klan!" 

Tuhan menjadi muram setelah tahu siapa penyusup itu, dan mencoba berlari ke 
perpustakaan. Tapi Great Guardian menghentikannya. 

"Tolong, kamu harus menunggu, Tuhanku." 

"Apa artinya ini? Great Guardian? " 

Tuhan bertanya balik dengan tidak nyaman dan Marakim mengirim pesan telepati. 

[Tuanku. Kerusakan internal Anda belum sepenuhnya pulih dari pertempuran terakhir. 
Saya akan memimpin.] 

"...Baik." 

Chun Yujong lalu mengangguk. Penatua lainnya tersebar di empat gerbang kastil dan hanya 
penatua yang mengikuti Tuhan di sini adalah Penatua Keempat Ja Kinkeng dan Penatua ke 
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10 Yin Moha. Marakim kemudian dengan cepat berlari menuju perpustakaan bersama 
dengan dua tetua. Setelah mengirim mereka ke depan, Tuhan bergerak ke perpustakaan 
bersama dengan para prajurit dan melihat tas yang dijatuhkan Lee Hameng. 

"Memegang! Bawa itu ke saya. " 

"Baik tuan ku!" 

Seorang pejuang mengambil tas itu dan membawanya kepada Tuhan. Chun Yujong 
memerintahkan untuk dibongkar, dan lengan dan kulit manusia yang terpotong dipotong 
dengan berbagai obat. 

"Apa ini?" 

Tuhan tidak tahu keberadaan brankas harta karun bawah tanah, jadi dia tidak tahu tentang 
keberadaan sisa-sisa ini. Tapi yang aneh adalah bahwa tas itu tidak berisi buku 
keterampilan dari Pedang Iblis. 

Dan untuk Marakim, sesuai dengan julukannya 'Dewa Angin', dia bisa sampai ke 
perpustakaan lebih cepat daripada orang tua lainnya. 

'Bagaimana ... ini bisa terjadi?' 

Marakim tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia membayangkan menemukan Chun Yeowun 
kesulitan menghadapi musuh dari klan Blade God Six Martial, tetapi apa yang dia lihat di 
luar imajinasinya. Apa yang dia lihat adalah Chun Yeowun menembak melewati musuh 
seperti seberkas cahaya hitam. 

'Bagaimana bisa pembentukan pedang seperti itu ada? Sangat sempurna dalam segala hal! ' 

Sepertinya tidak ada cacat dalam formasi pedang yang Yeowun gunakan. Yang lebih 
mengejutkan adalah pedang hitam yang Yeowun pegang. Jauh dan gelap, tetapi Marakim 
dengan cepat mengakui itu sebagai pedang legendaris. 

'Pedang hitam?' 

Itu bukan hanya gelap, yang akan menunjukkan jika itu terbuat dari baja dingin, tetapi 
seluruh bilahnya benar-benar hitam. Dua mata Marakim yang terlihat dari balik topengnya 
bergetar. 

'Pedang hitam ... pedang hitam ...? Tunggu. Pedang itu pasti ...! ' 

Saat itulah pedang hitam tersebar menjadi beberapa bagian dan membentuk dirinya 
sebagai pelindung di pergelangan tangan Yeowun. Yeowun kemudian menyadari Great 
Guardian Marakim telah datang dan tersentak saat dia berbalik. 

"Penjaga Luar Biasa?" 
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Chun Yeowun menggigit bibirnya. Dia menggunakan formasi Sword Force of the Sky 
Demon ke-5 untuk menjaga musuh sebelum kultus lain tiba, tetapi dia keliru 
mengungkapkan dirinya menggunakan keterampilan pedang dan bahkan mengekspos 
keberadaan Pedang Setan Langit. Itu adalah rahasia yang tidak pernah dia ceritakan 
kepada siapa pun. Saat itulah dua tetua lainnya tiba di tempat Marakim berdiri. 

"Penjaga Yang Hebat! Apa yang terjadi ... ya? " 

Penatua Keempat Ja Kinkeng kemudian menemukan Chun Yeowun berdiri di atas mayat 
Sahin sang Pedang Tinju. Ja Kinkeng berpikir mereka masih akan bertarung, tetapi 
pertarungan itu sudah berakhir. 

'Demi para dewa ... apakah dia baru saja membunuh prajurit dari klan Blade God Six 
Martial saja?' 

Ja Kinkeng mengerutkan kening. Dia telah bertarung melawan prajurit dari klan Blade God 
Six Martial pada pertempuran di kastil Jurkang, jadi dia tahu betapa berbahayanya musuh-
musuh ini. 

"Apakah dia monster?" 

Dia sudah mengira Chun Yeowun adalah monster ketika Yeowun membunuh Mu Jinwon, 
tetapi ini membuktikan Chun Yeowun jauh lebih kuat daripada orang tua lainnya. Tidak 
seperti Ja Kinkeng, Penatua 10 Yin Moha dengan cepat datang ke Yeowun dan meminta 
keselamatannya. 

"Putra Mahkota. Apakah Anda tidak terluka? " 

"...Saya baik-baik saja." 

Lukanya sudah sembuh oleh Nano, jadi dia baik-baik saja. Satu-satunya hal yang dia 
khawatirkan adalah Great Guardian menyaksikan Sky Demon Sword-nya. Yeowun 
mendengar dari Wali Kiri bahwa Wali berhasil atas kehendak Pedang Iblis, tetapi dia juga 
mendengar bahwa Wali Agung adalah hamba yang paling setia kepada Tuhan saat ini. 

"Putra Mahkota, ada baiknya kamu aman." 

Tapi tidak seperti kekhawatirannya, Great Guardian Marakim hanya meminta keselamatan 
Yeowun dan tidak menyebut Pedang Setan Langit. 

"Apa yang dia pikirkan?" 
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Chapter 207 
Bab 207: Saya tidak akan melupakan hutang ini (2) 

Yeowun menjadi ingin tahu, tetapi tak lama kemudian Tuhan dan para pejuang lainnya tiba 
di perpustakaan. Tuhan tidak terlalu bersemangat ketika dia melihat mayat Sahin. Itu 
hanya terlihat seperti dia ditembus hingga mati ke mata yang tidak terlatih, tetapi Tuhan 
melihat jejak pedang yang jelas di atasnya. 

'... Apakah ini benar-benar perbuatannya?' 

Jika itu, maka itu berarti Chun Yeowun tidak menggunakan yang terbaik untuk melawan 
Mu Jinwon. Tuhan sekarang menjadi lebih waspada terhadap Chun Yeowun. Setelah 
melihat jejak pedang untuk waktu yang lama, Tuhan kemudian mengalihkan perhatiannya 
ke brankas harta karun bawah tanah. 

"Apakah musuh mengejar tempat ini?" 

'Ah...' 

Great Guardian Marakim ragu-ragu. Mereka berhasil mempertahankan diri melawan 
musuh, tetapi itu menimbulkan masalah lain. Insiden ini telah mengungkap keberadaan 
gudang harta karun bawah tanah yang telah dirahasiakan oleh Guardian selama beberapa 
generasi 

"Aku bertanya, apakah ini tempat yang didatangi musuh?" 

"... Itu benar, Tuhanku." 

Tuhan kemudian mengerutkan kening dan berjalan ke lemari besi. Namun, lemari besi 
tidak ada yang tersisa. Hanya ada tanda samar bahwa ada sesuatu yang terbakar. Semua 
buku keterampilan yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis benar-benar terbakar. 

'Tempat seperti itu disembunyikan di bawah Akademi Iblis ...' 

Ini adalah rahasia yang bahkan Tuhan sendiri tidak tahu, tetapi musuh entah bagaimana 
tahu dan mengejarnya. Ini membuat Tuhan menjadi sangat tidak nyaman. Dia kemudian 
memelototi Great Guardian Marakim yang berdiri di sampingnya. 

"Jadi, kamu menyembunyikan ini dariku?" 

Setiap wali dan orang yang berjaga di perpustakaan ini telah berbohong kepada Tuhan 
tentang kebenaran tempat ini. Marakim merasakan kemarahan Tuhan dan menjadi muram. 

'Apa ini?' 
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Dan untuk Chun Yeowun, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya di dalam tas. Dia pikir 
musuh datang ke sini untuk mengambil seni bela diri dari Pedang Iblis, tetapi ternyata 
tidak. Hanya yang diinginkan musuh dari Blade God Six Martial sebagai sisa Blade God 
sendiri. 

'Jadi, mereka tidak mencari buku-buku keterampilan dari Sword Demon?' 

Yeowun kemudian menyadari bahwa musuh, Sahin, tahu keterampilan pedang Sword 
Demon. Tetapi jika mereka adalah keturunan dari Dewa Pedang, lalu mengapa mereka 
menginginkan sisa-sisa yang berisi bekas pedang Pedang Dewa? Itu adalah pertanyaan 
yang tidak bisa dijawab. 

Malam menjadi sangat panik bagi seluruh Kultus Iblis. Prajurit penjaga mencari di seluruh 
Akademi Iblis untuk mencari kemungkinan musuh yang tersisa, dan merawat mayat 
penjaga di perpustakaan. Semua penatua dan pejuang juga dipanggil untuk mencari 
seluruh kastil untuk mencari musuh yang mungkin, tetapi tidak ada jejak musuh lain. 

Tapi itu sudah jelas. Demonic Cult memiliki setiap kultus untuk membawa medali yang 
membuktikan diri mereka siapa dan mengendalikan semua orang yang memasuki kastil, 
yang membuat sulit untuk menyelinap ke kastil dengan rute normal. 

Dan di Aula Pesta, ada ratusan penjaga berjaga di satu kelompok. Mereka adalah tamu dari 
klan Yulin. 

"Hmph. Saya ingin tahu berapa lama kuncian kita akan tetap ada. " 

Moyong Kang berbicara dari kursinya dengan cemberut. Setiap tamu dari klan Yulin 
dikunci di Hall of the Feast untuk malam itu. 

"Kita harus membuktikan bahwa kita tidak bersalah untuk aliansi, Moyong. Sabar." 

Poong Chungwun berbicara, tetapi dia juga frustrasi dengan keadaan mereka. Namun, 
musuh telah menyelinap masuk melalui kelompok mereka sehingga mereka tidak bisa 
menentang keputusan Cult. Mereka juga akan melakukan hal yang sama jika situasinya 
sebaliknya. Jegal Sohi kemudian berbicara kepada keduanya. 

"Kami telah memberi tahu mereka apa yang kami ketahui, sehingga mereka akan segera 
mengambil keputusan. Saya meminta Anda dua pemimpin untuk lebih sabar sementara 
kita menunggu. " 

"Hmph. Saya mengerti, Ahli Strategi Jegal. " 

"Baik." 

Keempat musuh dari insiden ini memasuki kastil berpura-pura sebagai penjaga Jegal Sohi. 
Setelah keluar dari hipnosis, dia mengingat semuanya lagi. 
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'Aku tidak berharap mereka menggunakan aku seperti itu ...' 

Dia sedang dalam perjalanan ke selatan, setelah ditunjuk sebagai perwakilan klan Yulin 
sehubungan dengan aliansi. Saat dalam perjalanan untuk bersama dua pemimpin yang 
tinggal di Kastil Kangsuh, dia disergap oleh musuh-musuh misterius. Tetapi dia ingat 
sampai disergap, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah berada dalam kekuatan klan 
Keadilan, dalam parade mereka. Yang lebih misterius adalah bahwa sampai saat 
hipnosisnya pecah, dia mengenali empat penjaga sebagai penjaga aslinya. 

'Aku menjelaskan ini kepada mereka ...' 

Tetapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dia telah 
menyerang Putra Mahkota di bawah hipnosis, jadi ini bertindak terhadap kepolosan 
mereka. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak bisa menemukan cara lain selain 
menunggu. Dan ada satu hal lagi yang paling membuatnya khawatir. 

'Saya pindah sebagai misi rahasia ... hanya mereka yang tahu misi saya adalah mereka dari 
17 pemimpin ...' 

Mungkin saja ada mata-mata di antara 17 pemimpin klan Yulin. Itulah satu-satunya cara 
yang mungkin untuk menemukan kekacauan rahasianya dan menyergapnya. 

'Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah dan kembali ke klanku ...!' 
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Chapter 208 
Bab 208: Saya tidak akan melupakan hutang ini (3) Tapi masalahnya sepertinya tidak cepat 
diselesaikan. Dia kemudian melihat ke arah orang-orang yang berkumpul di sisi kiri aula. 
Mereka adalah pejuang dari klan Yulin yang berada di bawah hipnosis dan menyerang para 
pemuja. Dan ada juga pemimpin klan dari Cultists yang dihipnotis juga disimpan secara 
terpisah di sisi lain. 

"Hmmph." 

Dan ada orang lain yang memeriksa setiap kelompok. Ini adalah dokter yang dipimpin oleh 
Dokter Setan Baek Jongwu, memeriksa mereka yang dihipnotis. 

"Sepertinya tidak ada masalah." 

Dan dalam semalam, Baek Jongwu dan dokternya tidak dapat menemukan apa pun. Mereka 
mengira hipnosis telah membuat semacam jejak, tetapi tidak ada yang tampak tidak pada 
tempatnya. 

"Dokter." 

Dokter lain yang memeriksa makanan dari pesta datang ke Baek Jongwu. 

"Apa yang kamu temukan?" 

"Tidak ada racun pada minuman atau makanan apa pun." 

"Saya melihat. Seperti yang diharapkan." 

Baek Jongwu mengangguk. Tidak ada jejak pada orang-orang yang dihipnotis, jadi dia juga 
tidak berharap menemukan apa pun dari makanan. Semua makanan yang disiapkan di 
istana sudah dicari dan diperiksa dengan cermat sebelumnya. 

"Putra Mahkota salah." 

Alasan bagi dokter untuk melakukan pencarian ekstensif ini adalah karena Chun Yeowun. 
Dia telah meminta Tuhan untuk terus mencari zat apa pun yang mungkin menyebabkan 
hipnosis. Adalah Chun Yeowun yang menemukan orang-orang di bawah hipnosis, jadi 
Tuhan mengira dia benar dan memerintahkan Dokter Setan untuk melanjutkan 
penyelidikan. Tetapi hasilnya datang sebagai kegagalan. 

"Hmm." 

Dia menghela nafas. Saat itulah semua prajurit di aula membungkuk kepada orang yang 
masuk. 
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"Putra Mahkota!" 

Chun Yeowun akhirnya tiba di aula. Baek Jongwu lalu berjalan menghampirinya dengan 
tatapan lelah. 

"Putra Mahkota, kamu di sini." 

"Dokter Baek, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu menemukan 
sesuatu?" 

Yeowun bertanya dan Baek Jongwu menggelengkan kepalanya. 

"Kami menyelidiki setiap prajurit yang dihipnotis dan makanan disiapkan di aula, tetapi 
kami tidak dapat menemukan apa pun, pangeran. Tampaknya hipnosis tidak disebabkan 
oleh suatu zat. " 

"Tidak ada apapun di makanan?" 

"Tidak, pangeranku." 

Chun Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak berpikir tebakannya tentang sesuatu yang 
tersembunyi di dalam makanan telah menghipnotis orang-orang ini akan salah. 

"Apakah tepukan itu benar-benar yang diperlukan untuk hipnosis?" 

Itu aneh. Jika hipnosis adalah hal yang mudah, maka itu seharusnya menghipnotis semua 
orang di aula. 

"Bisakah aku melihatnya sendiri?" 

"Tentu saja." 

Baek Jongwu mengangguk tapi dia menghela nafas. Semua dokter telah menyelidiki 
sepanjang malam, tetapi Yeowun tampaknya tidak menerima kebenaran. 

"Ini buang-buang waktu." 

Baek Jongwu kemudian mulai memerintahkan dokter untuk kembali ke pos mereka. Jika ini 
benar-benar tindakan sihir, maka sepertinya tidak akan ada temuan zat. 

Yeowun berdiri di tengah aula dan memandangi meja bundar. 

'Tidak ada apapun dalam makanan ... Jika racun digunakan secara langsung, tidak mungkin 
disembunyikan dari semua prajurit berpengalaman ini.' 

Yeowun berpikir lama dan melihat gelas dan botol minuman keras. Dia kemudian berpikir 
tentang Hypnotizer yang membunyikan gelasnya ke botol. Yeowun meraih gelasnya. 
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"Apa yang membuatnya mengizinkan untuk menghipnotis dengan ... tunggu." 

Yeowun kemudian menyadari sesuatu dan memeriksa gelas dan sumpit. 

"Kau harus meletakkan mulutmu di gelas atau sumpit jika ingin makan." 

Yeowun memesan Nano. 

'Nano, bisakah kamu memeriksa apakah ada racun atau zat aneh pada sumpit atau gelas?' 

[Ya tuan. Silakan letakkan tangan Anda pada target yang ingin Anda analisis.] 

Yeowun kemudian mulai meletakkan jarinya di atas kacamata dan sumpit di aula. Baek 
Jongwu dan dokter lain menjadi bingung dengan apa yang dilakukan Yeowun. 

'Apa yang dia lakukan?' 

"Kenapa dia menyentuh kacamata dan sumpit itu?" 

Setelah Yeowun berjalan melewati setiap sumpit dan gelas di atas meja bundar, dia 
membalik beberapa gelas dengan terbalik. Setelah berjalan melewati semua meja, ia 
kemudian datang ke prajurit dari klan Yulin yang dihipnotis dan berbicara. 

"Apakah kamu tahu di mana kamu duduk tadi malam?" 

"Y-ya, kami ingat." 

"Kalau begitu silakan kembali ke tempat dudukmu tadi malam." 

Mereka tidak yakin apa yang Yeowun rencanakan, tetapi mereka harus membuktikan 
bahwa mereka tidak bersalah sehingga mereka berjalan ke kursi mereka dan duduk. 

"Apa yang dia lakukan ... ya?" 

'Apa?!' 

Baek Jongwu dan dokter lainnya menjadi terkejut. Semua prajurit dari klan Yulin duduk di 
kursi tempat Yeowun meletakkan gelasnya terbalik. 

"Apa ini?' 

"Bagaimana dia mengetahui di mana mereka duduk?" 

Yeowun kemudian mengambil salah satu gelas yang diletakkan terbalik ke dokter. 

"Bisakah kamu merasakan bagian di mana kamu minum dengan ujung lidahmu?" 

"Hmph ..." 
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Baek Jongwu ragu-ragu sebentar dan mencicipinya dengan lidahnya. Lalu dia bergumam 
dengan ekspresi kaget. 

"T.ini ... apakah ini Opium Poppy?" 

Opium Poppy. Itu adalah bunga yang sering digunakan untuk membuat obat Candu. Itu juga 
digunakan oleh dokter untuk menggunakannya sebagai obat penghilang rasa sakit pada 
operasi, yang dapat digunakan untuk melumpuhkan sistem saraf pusat dan membuat 
hipnosis. 

'Bagaimana dia mengetahui hal ini? Apakah dia benar-benar Pangeran Chun Yeowun yang 
saya kenal bertahun-tahun yang lalu? ' 

Baek Jongwu menjadi kaget saat dia menatap Chun Yeowun. 
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Chapter 209 
Bab 209: Saya tidak akan melupakan hutang ini (4) 

Istana Penguasa Pemujaan Iblis... 

Itu adalah bangunan paling mewah dan terbesar di kastil setan, dan rumah bagi Tuhan 
sendiri. Dan di ruang pelatihan di dalam istana, seorang pria paruh baya berjalan keluar 
dengan keringat. Itu adalah Tuan Chun Yujong. Saat ia menembakkan lengannya seperti 
salib, pelayan mendatanginya dan melepaskan pakaiannya dan membersihkan tubuhnya 
dengan handuk basah yang hangat. 

"Hmmph." 

Tuhan menghela nafas dalam-dalam, kelelahan dan menatap ke bawah pada luka yang 
membentang di bahu kanannya ke dadanya. Dia telah mendorong banyak energi pedang 
yang masuk ke tubuhnya, tetapi masih memiliki efek samping. Sepertinya dia memerlukan 
setidaknya 10 hari lagi dalam meditasi untuk memulihkan organnya yang rusak karena 
energi pedang. Setelah hamba-hambanya membersihkannya, mereka mengenakan jubah 
baru dan Tuhan berjalan ke tempat lain. 

Itu adalah lantai bawah tanah istana. Tuhan membuka salah satu dari enam pintu baja dan 
udara dingin merembes keluar darinya. Ketika Tuhan menyalakan obor, itu menunjukkan 
di dalam ruangan yang dibuat dengan batu-batu dingin seperti gudang harta karun bawah 
tanah perpustakaan. Ada meja di tengah yang memotong lengan dan kulit yang awalnya 
disimpan di brankas bawah tanah. 

Chun Yujong meletakkan tangannya di atas lengan yang diawetkan yang ditutupi dengan 
tanda pisau dan menutup matanya. Dia membayangkan pisau bekerja di lengan dan jelas 
merasakan kekuatan keterampilan pisau yang digunakan untuk membuat kerusakan. Sulit 
membayangkan formasi itu sendiri, tetapi ia dapat merasakan satu hal. 

"Ini sangat familiar dari pedang yang aku rasakan darinya." 

Memikirkan lelaki itu membuat dadanya sakit. Ada seorang pria yang muncul entah dari 
mana ketika Lord Chun Yujong mampu membunuh salah satu prajurit yang kuat dari klan 
Blade God Six Martial. Pria itu lebih kuat dari tiga lainnya. Chun Yujong adalah salah satu 
dari lima prajurit top Jiang Hu, dan level pemula prajurit tingkat master, tetapi ia bahkan 
tidak bisa berdiri untuk sepuluh formasi. Pria itu dengan mudah membalas Seni Pedang 
dari Setan Langit tanpa formasi khusus dan melukainya dengan mudah. 

'... Bukan kamu.' 

Itu adalah kata terakhir dia berbicara kepada Tuan Chun Yujong. 
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"... !!" 

Tuhan meraih meja dan meja pecah. Memikirkan kata yang dikatakan pria itu 
membangkitkan amarahnya. Dia tidak yakin apa yang dia maksudkan, tapi itu cukup 
membuatnya marah karena malu. Itu dulu. Seseorang menggedor pintu baja. 

"Siapa ini?" 

"Ini aku, Marakim, Tuanku." 

"Baik. Saya akan pergi ke kantor. " 

"Baik tuan ku." 

Chun Yujong menahan emosinya dan keluar dari ruangan dan pergi ke kantor Tuhan di atas 
tanah. Great Guardian yang sedang menunggu di luar kantor mengikuti Tuhan masuk. 
Tuhan duduk di atas takhta yang mewah dan mengangkat tangannya untuk 
memerintahkan Great Guardian untuk melapor. Marakim kemudian mulai melaporkan 
semua yang terjadi saat menyelidiki melalui kastil. Tuhan kemudian bertanya. 

"Apa yang kamu lakukan dengan itu?" 

Chun Yujong hanya mengatakan 'itu' tetapi Marakim segera mengerti dan merendahkan 
suaranya. 

"... Kami telah membuang botol porselen yang kami ganti dari aula di sungai Wojor Peak." 

"Apakah kamu memastikan bahwa tidak ada yang akan menemukannya?" 

"Kami telah membersihkan semua botol dengan air dan menghancurkannya sebelum kami 
melemparkannya ke sungai, jadi itu tidak mungkin terjadi, Tuhanku." 

"Kerja bagus." 

Botol apa yang mereka bicarakan? Semua botol dan makanan di pesta itu tidak dikeluarkan 
karena penyelidikan. Tapi sepertinya Great Guardian Marakim telah mengeluarkan botol-
botol berisi minuman keras dari pesta dan membuangnya. 

Itu kemarin malam ketika Yeowun pergi ke Akademi Iblis untuk musuh lain. Tuhan 
memerintahkan untuk mengkarantina pasukan Keadilan dan menyegel kastil untuk 
menghalangi siapa pun masuk dan keluar kastil. Saat itulah Marakim menghampiri Tuhan 
dengan diam-diam dengan botol. 

'Tuanku. Tampaknya ada sesuatu di dalam minuman keras dalam botol-botol ini. ' 

'Sesuatu?' 
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Tuhan memerintahkan salah satu prajurit dari Wali untuk meminumnya. Prajurit itu, 
setelah meminumnya, menjadi mati rasa dan kehilangan kesadarannya. Tuhan dan Great 
Guardian kemudian menemukan ini adalah alasan untuk hipnosis. 

'Aku akan mengumpulkan ini dan meminta Iblis Dokter untuk menganalisanya.' 

Tuhan kemudian menggelengkan kepalanya pada Great Guardian. 

'Kemudian...?' 

'Tidak, kita tidak perlu melakukan itu. Kumpulkan botol-botol ini dan buang sehingga tidak 
ada yang akan menemukannya. ' 

'Apa?' 

The Great Guardian menjadi bingung. Chun Yujong kemudian menjelaskan apa yang dia 
pikirkan pada saat singkat itu. 

"Ini hal yang baik. Kami akan menang dalam aliansi ini dengan menggunakan insiden ini. ' 

'Oh ...' 

Great Guardian terkesiap. Dia tidak berpikir Chun Yujong akan menemukan cara untuk 
membuat situasi ini demi kebaikan mereka. Tuhan telah menemukan cara untuk membuat 
alasan untuk menindas klan Yulin, bahkan melalui aliansi. 

"Kita tidak perlu memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri." 

Bahkan ada pemimpin klan dari kultus yang dihipnotis. Jika diketahui bahwa minuman 
keras diracuni, maka klan Yulin pasti menyalahkan kultus karena tidak memeriksa melalui 
minuman keras yang disajikan di pesta. Tetapi jika bukti itu hilang, maka hanya bukti yang 
tersisa adalah bahwa klan Yulin telah membiarkan musuh menyelinap ke istana Cult. 

"Terserah Anda, Tuanku." 

Ini adalah bagaimana botol diganti. Bahkan jika pencarian terjadi sepanjang malam, 
minuman keras di dalam botol yang diganti tidak mengandung racun, jadi tidak ada bukti 
untuk membuktikan kepolosan klan Yulin. 

"Apakah dokter masih menyelidiki?" 

"Baik tuan ku." 

"Kita harus membatalkannya sekarang." 

Ini karena niat. Tuhan telah berisi anggota dari klan Yulin di aula dengan sengaja sehingga 
mereka dapat melihat kultus diselidiki secara terbuka di depan semua orang. Klan Yulin 
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memiliki dua dari 17 anggota dan ahli strategi mereka Jegal Sohi bersama mereka. Inilah 
mengapa Tuhan mengizinkan permintaan Chun Yeowun untuk menyelidikinya. Ini untuk 
memastikan tidak ada keluhan yang dibuat karena kurangnya investigasi. 

"Apakah ada dokter yang harus kembali ke pos mereka dan memenjarakan anggota dari 
Yulin ... ya?" 

Tuhan menutup mulutnya ketika dia mendengar seseorang mendekat dari luar kantor. 
Segera, para pejuang yang berjaga di pintu masuk berteriak ke kantor. 

"Tuanku, Dokter Iblis menunggu izin Anda untuk masuk." 

"Hm?" 
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Chapter 210 
Bab 210: Saya tidak akan melupakan hutang ini (5) 

Dia akan memerintahkan agar mereka berhenti, tetapi karena Dokter ada di sini sendiri, 
maka sepertinya dia ada di sini untuk melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan apa 
pun. 

'Baik.' 

Tuhan mengangguk dan memerintahkan Dokter untuk masuk. Setan Dokter Baek Jongwu 
kemudian datang dengan sepiring ditutupi dengan pakaian putih dan ditempatkan di tanah 
dan berlutut. 

"Tuanku." 

"Selamat datang. Bagaimana investigasi berjalan? " 

Setan Dokter kemudian mendongak dan menjawab. 

"Tuhanku, aku telah menemukan buktinya." 

"Apa?" 

Alis Chun Yujong terangkat. Apa yang dipikirkan dokter? Dia telah memerintahkan 
Marakim untuk membuang setiap bukti, jadi dia bingung dan tidak bisa menyembunyikan 
perasaannya pada laporan. Baek Jongwu kemudian melepas pakaian itu di atas piring. Ada 
gelas di piring dan Tuhan menjadi kaget. 

"Gelas?" 

Dia kemudian menyadari apa yang terjadi. Dia hanya memesan botol untuk diganti karena 
situasinya berubah cepat sehingga dia tidak bisa berpikir dalam-dalam, jadi dia tidak 
membayangkan seseorang akan menemukan bukti di gelas. Untungnya, kacamata tidak 
punya apa-apa. 

"Tidak ada apa-apa di sana. Maka seharusnya tidak ... ' 

Chun Yujong mengerutkan kening dan Baek Jongwu menunjuk ke gelas dan menjelaskan. 

"Kami telah menemukan sisa-sisa berbagai campuran seperti opium poppy yang dapat 
membuat ilusi dari kaca." 

'... Ugh.' 
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Tuhan menjadi tanpa kata karena frustrasi. Adalah kesalahan baginya untuk tidak 
memesan penggantian kacamata, tetapi ini pasti temuan yang tajam karena tidak ada yang 
ditemukan dari botol. 

"Aku seharusnya memberi tahu dokter tentang rencananya." 

Tuhan menyesali pilihannya. Dia harus berbicara dengan Dokter untuk mengabaikan bukti 
apa pun meskipun dia menemukannya. Itu adalah investigasi yang dilakukan di depan 
anggota klan Yulin, jadi Tuhan berpikir lebih baik bagi Dokter Setan untuk tidak tahu, 
untuk membuat penyelidikan terlihat nyata. Setan Dokter mengira Tuhan tidak nyaman 
karena kejadian itu sendiri, jadi dia mengangkat topik lain untuk memudahkan momen itu. 

"Tapi Putra Mahkota melakukan pekerjaan yang baik dalam menemukan bukti ini." 

"...Apa? Putra Mahkota menemukan ini? " 

Tuhan mengerutkan kening pada laporan itu. Chun Yujong sudah frustrasi dengan 
rencananya untuk gagal setelah penemuan ini. 

'Anak itu...!' 

Tuhan menjadi tanpa kata selama sedetik dan bertanya. 

"... Apakah itu alasan sebenarnya untuk ilusi?" 

"Baik tuan ku. Mengonsumsi zat ini akan membuat Anda jatuh dalam ilusi. Dengan kastor 
yang berpengalaman dalam ilusi, kemungkinan itu akan terjadi. Terutama jika digunakan 
terhadap orang-orang dengan energi internal yang lebih lemah. Tapi yang memprihatinkan 
adalah bahwa jumlah dalam gelas tidak cukup. " 

Seperti yang Baek Jongwu jelaskan lebih lanjut, Tuhan menjadi lebih cemberut. 

"Ini membutuhkan jumlah efek yang lebih banyak, tetapi cairan di dalam botol tidak 
memiliki masalah. Putra Mahkota menduga bahwa botol mungkin telah diganti, jadi dia 
berkata dia akan pergi memeriksa persediaan istana sendiri untuk ... " 

"Penjaga Luar Biasa!" 

"Baik tuan ku!" 

Chun Yujong menyela Baek Jongwu sebelum dia bisa selesai. Baek Jongwu kemudian 
menyadari bahwa Chun Yujong tidak bereaksi terhadap harapannya dan menemukan 
sesuatu yang aneh dan menjadi diam. 

"Kami telah menemukan bagaimana musuh-musuh ini menggunakan ilusi mereka, jadi 
biarkan tamu kami dibebaskan. Dan untuk Putra Mahkota ... suruh dia hentikan 
penyelidikan lebih lanjut. " 
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"Terserah Anda, Tuhanku." 

Ketika Wali Besar berjalan keluar dari kantor, Baek Jongwu akhirnya menyadari. Tuhan 
sudah tahu tentang racun itu. Tuhan menyipitkan alisnya adalah cara yang berbeda untuk 
menunjukkan emosinya ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. 

'Hmm ... jadi itu Tuhan yang membuang botol-botol itu.' 

Ketika Chun Yeowun mengatakan dia akan memeriksa persediaan botol, Baek Jongwu 
mengatakan dia akan berbicara dengan Tuhan untuk melaporkan kemungkinan mata-mata 
di jalur pasokan istana. Tapi sepertinya itu tidak perlu. 

Dan di penyimpanan dapur istana, Chun Yeowun sedang memeriksa botol-botol dengan 
staf tetapi harus berhenti ketika Marakim muncul. Chun Yeowun bersikeras bahwa 
mungkin ada mata-mata, tetapi Marakim menghentikannya dan menjelaskan rencana yang 
dibuat Tuhan semula. 

"Dia sudah merencanakannya pada saat yang singkat itu?" 

Yeowun tahu bahwa Tuhan pandai merencanakan skema, dari pengalaman dia digunakan 
sebagai umpan ketika dia berada di Kultus Iblis. Tapi mengejutkan melihatnya lagi. Tapi 
Yeowun berpikir bahwa rencana itu tidak sempurna. 

"Apakah kamu tahu tentang rencana ini sejak awal?" 

Marakim mengangguk pada pertanyaan Yeowun. Dia juga berpikir bahwa rencana ini akan 
memberikan kultus unggul dalam aliansi mereka dengan klan Yulin, jadi dia tidak 
menemukan masalah. 

"Maka pastilah kamu yang merawat botol-botol itu." 

"Ya itu. Pangeranku." 

"Jika itu aku, aku tidak akan membuang semua botol." 

"... Apakah kamu memiliki beberapa rencana lain yang kamu pikirkan?" 

"Jika kita menganalisis botolnya, setidaknya kita bisa bersiap melawan racun yang sama." 

"Ah...!" 

Marakim tersentak kaget. 

"Dia bahkan memikirkan sesudahnya." 

Jika mereka menganalisis racun seperti yang Yeowun katakan, mereka bisa 
mempersiapkan diri untuk bertahan melawan serangan hipnotis. Marakim malu karena 
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rencana itu gagal, tetapi dia sekarang berubah pikiran bahwa beruntung Yeowun telah 
menemukan sisa-sisa racun yang kecil. 

"Itu hanya pikiranku. Aku akan segera pergi. " 

Yeowun meletakkan botol dan berjalan keluar, dan Marakim memandang Yeowun. 

"Ah!" 

Orang-orang dari klan Yulin menjadi lega. Mereka khawatir bahwa kepolosan mereka tidak 
akan terbukti, tetapi mereka dibebaskan karena kecurigaan mereka terbebas dari tuduhan 
dengan bukti bahwa mereka dihipnotis ditemukan. 

"Haha, ada baiknya kecurigaan kita terangkat." 

Poong Chunwun berbicara dan MOyong Kang mengangguk. Dia berbicara dengan tidak 
nyaman. 

"Hmph. Itu bagus, tapi itu mungkin karena mereka juga tidak bisa membatalkan aliansi 
demi keselamatan mereka. Mereka tidak bisa melawan kita sekarang, mungkin itu 
sebabnya mereka memutuskan untuk membiarkan kita pergi. " 

"Kamu benar juga." 

Mereka melawan musuh terburuk yang disebut klan Blade God Six Martial, sehingga 
mereka tidak tahan untuk bertarung satu sama lain. Moyong Kang percaya bahwa tidak ada 
bahaya yang akan menimpa mereka dalam situasi seperti itu. Tapi Jegal Sohi punya 
pendapat berbeda. 

'Tidak. Sekte bisa lebih unggul dari aliansi kita karena kejadiannya. Jika mereka mengambil 
langkah seperti ini ... ' 

Ini karena bantuan Chun Yeowun. Jika dia tidak memecahkan misteri di balik hipnosis, 
maka klan Yulin bisa berada dalam kesulitan. 

"Putra Mahkota ... Chun Yeowun." 

Mulai dari dirinya sendiri, menciptakan masalah di bawah hipnosis, Chun Yeowun adalah 
satu-satunya orang yang menghentikan pesta untuk merayakan aliansi menjadi 
pertumpahan darah. 

"Dia telah memilih yang lebih baik. Saya tidak berharap menemukan orang seperti itu di 
dalam sekte! ' 

Itu bukan niat Yeowun, tetapi Jegal Sohi sangat terkejut dengan tindakan Yeowun. Dia 
kemudian berpikir Yeowun juga sangat cerdas. 
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'Kultus bisa saja menang, tetapi mereka malah memberi kami hutang yang harus kami 
bayar. Mungkin dia orang sungguhan yang harus kita waspadai. ' 

Meskipun pemikirannya berasal dari kesalahpahaman niatnya, Jegal Sohi, Ahli Strategi 
Kedua dari klan Yulin, sekarang paling memperhatikan Pangeran Mahkota Chun Yeowun. 

"Aku tidak akan melupakan hutang ini, Pangeran Mahkota Chun Yeowun." 
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Chapter 211 
Bab 211: Tingkatkan kekuatanmu (1) 

Sekarang sudah tiga hari setelah kejadian di pesta itu. Demon Justice Alliance secara resmi 
dibuat dan diumumkan ke semua pemuja kastil. Alasannya adalah untuk bertarung 
melawan Blade God Six Martial klan, tetapi para kultus yang telah bertarung melawan 
Pasukan Keadilan untuk waktu yang lama tidak begitu senang di aliansi. Orang-orang dari 
pasukan Keadilan yang awalnya direncanakan untuk tinggal setidaknya lima hari lagi, 
merasakan ketidaknyamanan ini dan dengan cepat meninggalkan kastil pada pagi hari 
kedua. Tetapi alasan sebenarnya di baliknya berbeda. 

"Kita mungkin memiliki mata-mata di antara klan kita." 

Itu karena klaim Jegal Sohi. Awalnya dua pemimpin tidak percaya dengan mudah. Sulit 
untuk menyetujui bahwa ada mata-mata di antara 17 pemimpin yang memimpin klan Yulin 
itu sendiri. Tetapi dia mulai menjelaskan dari hari penculikannya dan semua bagian yang 
mencurigakan, dan para pemimpin dan anggota klan Yulin menyadari ada sesuatu yang 
mencurigakan dan memutuskan untuk kembali. 

"Ini undangan dari Pemimpin kita." 

Jegal Sohi memberikan Iblis Pemujaan undangan resmi dari Pemimpin klan Yulin ke 
Kompetisi Yulin yang akan diadakan pada tahun baru dan kiri. Setelah mereka pergi, 
Demonic Cult sekarang memasuki era baru. 

Di tengah malam, rumah tamu dari rumah Klan Hantu Ilusi ... Ada Yin Moha, Huan Yi, Ko 
Wanghur, Mun Ku, Hu Bong, Sama Chak dan Bakgi berkumpul untuk mengadakan 
pertemuan. Suasana yang bahagia dari Chun Yeowun menjadi Putra Mahkota, sekarang 
telah berubah menjadi lebih serius. Hu Bong berbicara tentang sesuatu yang tidak 
menyenangkan. 

"Maksudku, ini aneh bukan? Istana Tuhan memberi tahu segalanya dan hanya membiarkan 
tuanku menjadi Putra Mahkota! " 

Semua orang tidak mengatakan apa-apa tetapi wajah mereka menunjukkan betapa tidak 
nyamannya mereka juga. Sudah ada pengumuman resmi yang dibuat pada sore hari 
tentang apa yang terjadi di pesta itu. Tuan Chun Yujong mengumumkan berbagai hal di 
depan semua pemuja yang berkumpul di halaman di luar istana, tetapi dia tidak 
mengatakan apa-apa tentang Chun Yeowun menjadi Putra Mahkota. Itu sudah diketahui 
oleh semua pemimpin klan, jadi desas-desus itu menyebar dengan cepat tetapi tidak biasa 
pengumuman seperti itu dilewati juga. 

"Apakah hanya aku? Hah? Apakah aku satu-satunya yang merasa tidak nyaman dengan ini? 
" 
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Ko Wanghur kemudian berbicara. 

"... Hu Bong ada benarnya. Tuan, ada yang aneh di sini. " 

Semua orang berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, ketika mereka berbicara 
tentang pengumuman yang dibuat oleh Penguasa Pemujaan Iblis sendiri, tetapi orang-
orang mulai menunjukkan rasa frustrasi mereka diikuti oleh Hu Bong. 

"Aku yakin pengumuman yang dibuat oleh Istana Raja adalah pengumuman yang harus 
berbicara tentang masalah-masalah penting yang dibuat dari pertemuan Aula Besar. Jika 
Penobatan Putra Mahkota ditinggalkan dalam hal itu ... " 

Sama Chak tidak bisa melanjutkan kata berikutnya. Sebaliknya, ada orang yang 
mengangkat kata itu. 

"Apakah Anda khawatir bahwa Tuhan akan berubah pikiran?" 

"Penatua Huan ..." 

Huan YI berbicara. Ko Wanghur dan Hu Bong menduga itu mungkin terjadi tetapi tidak 
berbicara sehingga Chun Yeowun mungkin tidak khawatir tetapi Huan Yi tidak berhenti. 
Huan Yi selalu langsung dalam caranya berbicara. 

"Kami Penatua berbagi pemikiran yang sama dengan kalian semua. Apa kamu tidak?" 

Huan Yi bertanya dan Yin Moha, yang tanpa topeng untuk terlihat tua, hanya mengangguk. 
Ketiga tetua yang memihak Yeowun juga bingung dengan pengumuman itu. 

"... Persaingan, dan persetujuan. Kami telah melakukan semua yang diminta. Apakah itu 
sesuatu yang dapat dibatalkan hanya karena Tuhan tidak menyukainya? " 

Bakgi menjadi penasaran dan bertanya. Huan Yi menjawab. 

"Aku tidak yakin. Saya belum pernah mendengar kasus seperti itu sebelumnya ... tetapi jika 
itu adalah keputusan Tuhan dan tanpa enam klan untuk menentang keputusan itu ... Saya 
tidak mengerti mengapa tidak. " 

Anggota menjadi muram pada tebakan Huan Yi. Di masa lalu, semua pangeran berasal dari 
salah satu dari enam klan sehingga tidak ada cara untuk keputusan untuk digulingkan 
bahkan jika Tuhan tidak menyukai hasilnya. Tapi Chun Yeowun bukan dari salah satu dari 
enam klan. 

"Lalu jika tidak ada keberatan, maka Tuhan selalu dapat mengambil kembali apa yang dia 
putuskan." 

Chun Yeowun berbicara untuk pertama kalinya. Semua orang menoleh padanya, tetapi dia 
tampaknya tidak menunjukkan emosi. Dia hanya mendengarnya seolah-olah dia tidak 
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terlibat dalam semua ini. Huan Yi memandang Yeowun dan berbicara dengan tatapan 
serius. 

"Aku akan mengatakan ini nanti, tapi kurasa aku harus memberitahumu sekarang." 

"...Apa itu?" 

"Setelah kamu membunuh Mu Jinwon, aku mencoba menghubungi pasukan yang tersisa 
dari klan Bijaksana agar mereka masuk ke pasukan kita." 

Chun Yeowun tahu ini. Huan Yi berpikir menyingkirkan kekuatan yang tersisa dari klan 
Wise mungkin melemahkan Kultus Iblis itu sendiri sehingga ia menyarankan mereka untuk 
bergabung. Yeowun juga setuju dengan rencana Huan Yi dan menyuruhnya mengurusnya. 

"Tapi mulai kemarin malam, rumah klan Wise benar-benar kosong." 

"Kosong...?" 

Yeowun terkejut mendengar kata itu. Jika ada masalah, maka itu seharusnya menyebar 
dengan cepat melalui kastil tentang apa yang terjadi. Yeowun bertanya. 

"Apakah empat klan pindah pada diri mereka sendiri?" 

Sebanyak kelompok Yeowun menginginkan mereka, empat klan ingin prajurit yang tersisa 
dari klan Wise juga. 

"Setengah itu benar, dan setengah tidak." 

"Kemudian?" 

"Istana Tuhan bergerak." 
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Chapter 212 
Bab 212: Tingkatkan kekuatanmu (2) 

"Istana Tuhan ..." 

Ada dua kekuatan di dalam kastil dalam. Satu kekuatan adalah prajurit dari Wali, dan satu 
adalah prajurit di bawah istana Tuhan sendiri. Prajurit dari Wali dipimpin oleh Tiga Wali, 
dan prajurit di istana Tuhan adalah pasukan langsung Tuhan. 

"Setengah diamati ke dalam klan Pedang, dan setengah ditunjuk di klan Blade." 

Chun Yeowun dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Huan Yi itu 
benar, maka Tuhan sendiri telah memberikan kekuatan kepada klan Sword dan Blade. Jika 
istana Tuhan bergerak, masuk akal untuk memiliki pasukan yang tersisa ini untuk diangkat 
ke Chun Yeowun, yang telah membunuh pemimpin klan Bijaksana, tetapi ini tidak terduga 
untuk sedikitnya. 

"Ini ... ini adalah tanda penindasan terhadap kita." 

Sama Chak berbicara dengan suara terangkat. Semua anggota yang hanya menganggap 
enam klan sebagai musuh mereka terkejut dan bingung dengan keputusan Tuhan. 

"Bagaimana Tuhan bisa melakukan ini ...?" 

Mun Ku menggigit bibirnya dan menatap Yeowun. Dia terkejut dan marah pada saat yang 
sama, jadi sulit membayangkan betapa marahnya Yeowun. Tapi Yeowun berpikir berbeda. 

"...Tidak. Ini bukan hanya penindasan. Ini menyeimbangkan. " 

"Apa?" 

Tuhan yang Chun Yeowun tahu, adalah orang yang selalu bertindak untuk keuntungannya 
sendiri. Jika dia ingin menindas Yeowun, maka Yeowun tidak akan ditunjuk sebagai Putra 
Mahkota sejak awal. Tapi dia melakukannya, dan ombak mulai berbalik ke arah Chun 
Yeowun. 

"Dia memperkuat dua klan untuk menentangku, untuk menyeimbangkan. Alasan mengapa 
dia tidak mengumumkanku sebagai Putra Mahkota adalah ... " 

Itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa empat klan masih memiliki kesempatan. 
Dengan mengatakan bahwa Yeowun mungkin kehilangan posisinya sebagai Putra Mahkota, 
Tuhan memberi harapan kepada empat klan dan mengangkat moral mereka untuk 
bertarung melawan Chun Yeowun. 

"Dia membuat empat klan bertarung melawanku." 
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Semangat hanya terjadi ketika musuh tampaknya memiliki kesempatan untuk dikalahkan. 
Tuhan kemudian menunjukkan bahwa dia tidak menerima Chun Yeowun sebagai Putra 
Mahkota. Yeowun masih hanya sepotong dalam permainan caturnya. 

"Kau memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan." 

Huan Yi dan Yin Moha tahu ini dengan sangat baik. Chun Yujong adalah orang yang berhati 
dingin. Dia tidak tertarik pada keluarga atau hubungan dan dia menganggap segala sesuatu 
sebagai bagian dari caturnya untuk mencengkeram kekuatan takhtanya. 

'Tuhan bukan sekutu kita ...?' 

'Apa yang harus kita lakukan sekarang?' 

Suasana menjadi lebih suram ketika mereka menyadari niat Tuhan. Setelah keheningan 
yang panjang, Chun Yeowun bangkit dan menatap setiap anggota dengan mata mereka dan 
berbicara. 

"Aku ingin bertanya kepada kalian semua di sini." 

"?" 

"Jika ... ada sesuatu yang terjadi, apakah kamu masih percaya padaku dan mengikuti aku 
sampai akhir?" 

"!!!" 

Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Yeowun saat mereka dengan cepat 
menyadari apa yang dia bicarakan. Yeowun bertanya kepada mereka bahwa jika dia 
bergerak melawan Tuhan, akankah mereka percaya dan mengikutinya? Orang-orang yang 
berkumpul di sini berjanji setia kepada Yeowun, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka akan 
memalingkan muka mereka kepada Tuhan, yang merupakan Sekte Iblis itu sendiri. 

"Banyak hal dalam kultus kita salah. Saya ingin membawa kultus kita kembali ke masa 
semula ketika Pendiri kita Chun Ma telah menciptakan kultus kita. Bahkan, jika itu 
mengharuskan saya untuk bertarung melawan Sekte saat ini. " 

Yeowun mengambil napas dalam-dalam setelah itu dan berbicara. 

"Percaya padaku dan ikuti aku sampai akhir." 

Yeowun membungkuk. Semua orang telah kehilangan kata-kata mereka pada pandangan 
Yeowun yang ditentukan. 

'Tuan telah memutuskan ...!' 

"Dia tidak akan ragu bertarung melawan Tuhan!" 
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Setelah diam, seseorang melonjak dari kursinya dan membungkuk pada Yeowun. Itu Hu 
Bong. 

"Apa yang kamu bicarakan? Saya, Hu Bong, akan selalu mengikuti Anda tidak peduli jalan 
apa yang Anda ambil, Tuan. " 

Hu Bong telah memutuskan untuk mengikuti Chun Yeowun bagaimanapun caranya. Ini 
menjadi sinyal bagi orang lain. Ko Wanghur kemudian bangkit dan membungkuk. 

"Aku sama dengan Hu Bong. Seorang pria tidak mengubah sumpahnya. Bahkan jika jalan 
setapak di depan dipenuhi duri yang akan membuatku berdarah, aku akan mengikutimu 
sampai akhir. " 

Dan dengan itu, yang lain mulai bangkit dari tempat duduk mereka. Dua penatua juga 
bangkit. Mereka semua membungkuk pada Yeowun dan bersumpah setia lagi. 

"Kami akan mengikuti Tuhan, apa pun yang terjadi." 

Yeowun mengepalkan tangannya. Mungkin saja Chun Yeowun bahkan harus bertarung 
melawan Lord of the Demonic Cult yang perkasa sendiri, jadi dia siap bagi siapa pun untuk 
pergi saat ini, tetapi semua orang mengatakan mereka akan mengikuti Yeowun sampai 
akhir. Dan dengan pengumuman yang dibuat oleh istana Tuhan, Yeowun dan anggotanya 
mampu membangun ikatan yang lebih kuat. Dan setelah panas tekad diselesaikan, Yeowun 
mengambil kembali semua rencana yang telah dia buat untuk bertarung melawan enam 
klan. 

"Dengan Tuhan memberi kuasa kepada empat klan, kita harus bertindak sesuai 
dengannya." 

"Apakah kamu sudah punya rencana?" 

Huan Yi bertanya dan Yeowun berbicara. 

"Dia mencoba untuk menjaga keseimbangan, jadi kita akan merusak keseimbangan sebagai 
gantinya." 

Yeowun kemudian berbalik ke Mun Ku. 

'Hah?' 

Di rumah klan Naga Iblis, yang terletak di sudut barat laut Kastil Iblis .. rumah itu sama-
sama raksasa dan megah sama seperti klan enam klan. Seseorang berlari melintasi 
halaman di dalam gerbang dan berlari ke kantor Pemimpin Klan. Pria itu kemudian 
berteriak untuk melapor. 

"E-Penatua! Ini aku, Busong! " 
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"Apa itu?" 

"P-Putra Mahkota ada di sini untuk melihatmu!" 

"Apa?" 

8 Penatua Mun Yun menjadi kaget dan keluar dari kantornya. 
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Chapter 213 
Bab 213: Tingkatkan kekuatanmu (3) 

Wisma rumah klan Demon Dragon menjadi sibuk untuk menyambut tamu yang tiba-tiba. 
Itu bukan sembarang tamu, tetapi Putra Mahkota, jadi mereka tidak bisa begitu saja 
menyapanya. Ketika wisma sedang dipersiapkan, Mun Ku membimbing kelompok itu ke 
taman halaman besar di mansion. Mun Yun, seorang lelaki tua, memiliki hobi merawat 
kebun, jadi taman itu dirawat dan didekorasi dengan indah. 

"Aku tidak tahu apa-apa tentang berkebun, tapi ini luar biasa." 

Hu Bong berbicara dengan mencengangkan. Taman di dalam rumah klan Demon Dragon 
adalah yang paling indah di dalam kastil setan. 

"Hehe. Bukan begitu? " 

Mun Ku tampak bangga menunjukkan kebun rumahnya kepada para anggotanya. Anggota 
yang datang ke mansion bersama dengan Chun Yeowun dan Mun Ku adalah Yin Moha, Hu 
Bong dan Bakgi. Di mana orang lain selain? Mereka berada di tempat lain untuk rencana 
mereka sendiri. Chun Yeowun mengatakan mereka harus meningkatkan kekuatan mereka 
sehingga Huan Yi dan Sama Yi pergi bersama untuk bertemu dengan Elder keenam, dan 
pemimpin klan klan Illusive Dream, Mong Oh. 

"Apakah itu akan berhasil?" 

'Saya mendengar Penatua Sama adalah teman dekat bagi penatua keenam dan bahkan lulus 
dari Akademi Iblis yang sama. Kamu tidak bisa melakukan semuanya sendiri, jadi kami 
akan membujuk penatua keenam. " 

Ko Wanghur dan Sama Chak kemudian memberikan daftar klan yang tidak memihak empat 
klan yang tersisa dari Huan Yi untuk mengunjungi mereka untuk bergabung dengan 
pasukan mereka. Ko Wanghur mengambil sebagian besar daftar, dan mencoba membawa 
Hu Bong bersamanya, tetapi Hu Bong bersikeras mengikuti Chun Yeowun kali ini. 

"Bawalah Bakgi bersamamu, tuan." 

"Apakah kalian cukup?" 

'Tidak masalah. Ha ha ha!' 

'...Pamer.' 

'Hmph! Tolong jaga baik-baik tuan kami, Bakgi. " 
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Ko Wanghur dan Bakgi selalu berdebat satu sama lain karena mereka menganggap satu 
sama lain sebagai saingan, jadi Ko Wanghur dibuat untuk pergi dengan Sama Chak. 

Dan Mun Ku membimbing mereka melalui taman ketika Mun Yun sendiri datang untuk 
membawa mereka. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih, dan aura bangsawan 
baginya yang tampak seperti seorang filsuf besar atau semacamnya. Dia juga sangat tegap 
dan tinggi. 

"Penatua ke-8, Mun Yun, menyambut Putra Mahkota." 

Mun Yun membungkuk dengan sopan dan Yeowun juga membungkuk. 

"Salam, Penatua ke-8." 

Mereka tidak bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Mereka saling bertemu di 
Pertemuan Besar dan juga saling bertemu di Hari Raya. Tetapi kedua kali ada insiden besar 
yang terjadi sehingga Mun Yun memiliki kesan yang sangat kuat tentang Yeowun. 

"Dia masih memakai topeng?" 

Mun Yun kemudian berbalik ke Mun Ku. Karena mereka keluar dari akademi, dia 
disarankan untuk melepas topengnya, tetapi dia malu oleh anggota-anggotanya karena 
mereka tidak tahu dia adalah seorang wanita dan belum melepas topengnya. Tapi dia juga 
tidak bisa melakukannya terlalu lama. 

'Umm ...' 

Mun Ku menyadari mata Mun Yun dan memalingkan muka. Mun Yun kemudian kembali ke 
Yeowun. 

"Aku akan membimbingmu ke wisma, pangeranku." 

"Kamu bisa saja mengirim pelayanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda." 

"Saya punya tamu berharga di rumah saya. Itu adalah suatu keharusan. Tolong, datang ke 
sini. " 

Mun Yun kemudian memimpin rombongan ke wisma. Ketika mereka keluar dari kebun dan 
dalam perjalanan ke wisma, Busong, penjaga di gerbang dengan cepat berlari ke Mun Yun. 
Sepertinya mereka punya tamu lain. 

"E-elder!" 

"Apa itu?" 

Mun Yun bertanya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Ada Penatua ke-3, ke-4, dan Pangeran Chun Mukeum menunggu untuk bertemu 
denganmu sekarang." 

"Apa?" 

Mun Yun mengerutkan kening. Mengapa anggota dari empat klan datang ketika Putra 
Mahkota Chun Yeowun ada di sini? Chun Yeowun di sini dulu, tapi itu situasi yang 
membuat frustrasi. Bahkan jika dia bukan seorang putra mahkota, Chun Mukeum juga 
seorang pangeran dari kultus. 

"Itu nama yang sudah lama tidak kudengar." 

Yeowun tidak melihatnya sejak dia memasuki pelatihan ruang tertutup di Demonic Cult. 
Dia mendengar bahwa Chun Mukeum gagal pada tes kelima. 

"Melihatnya berkunjung ke sini saat ini." 

Tampaknya mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan yang dimiliki Yeowun saat 
datang ke sini. Tapi dia hanya seorang tamu di rumah ini. 

"Hmm ..." 

Mun Yun menjadi ragu-ragu karena dia tahu hubungan antara Putra Mahkota dan empat 
klan lainnya, dan Yeowun tersenyum. 

"Tolong, jangan pedulikan aku." 

"Terima kasih, Putra Mahkota." 

Dengan izin Chun Yeowun, Mun Yun mengizinkan tamu lain untuk dibawa ke wisma lain 
dan melanjutkan membawa Yeowun ke wisma. Di depan gedung, ada taman kecil dan 
kolam dan gazebo ditempatkan. Di atasnya, ada meja bundar yang diisi dengan makanan 
penutup dan teh. 

"Luar biasa. Saya mendengar Anda adalah tukang kebun ahli, dan sepertinya itu bukan 
hanya kata-kata. " 

Yeowun berbicara, heran melihat pemandangan itu. Mun Yun tertawa dan menjawab. 

"Haha, itu hanya hobi, tapi terima kasih atas komplainmu yang tulus. Saya sudah 
menyiapkan teh dan makanan penutup. Mari kita bicara sementara kita menikmatinya. " 

"Terima kasih." 

Yeowun dan anggota-anggotanya kemudian naik ke gazebo bersama Mun Yun. Meja itu 
penuh dengan berbagai makanan ringan dan buah-buahan. 
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'Oh! Ini akan baik-baik saja kali ini. ' 

Hu Bong tersenyum. Ada insiden pada setiap kunjungan ke Tetua, jadi Hu Bong prihatin 
sampai sekarang. Tetapi mereka memiliki Mun Ku saat ini dan sepertinya berjalan baik. 

'Oh, dan terakhir kali aku mendengar Penatua Sama berusaha memaksakan pernikahan 
putrinya dengan tuanku. Saya harap itu tidak terjadi lagi di sini. ' 

Hu Bong mendengar bahwa pemimpin Naga Iblis juga memiliki cucu perempuan. Mun Ku 
berkata 'dia' punya saudara kembar sehingga Hu Bong berpikir itu akan menjadi cucu 
perempuan. Saat Mun Yun bertepuk tangan, para pelayan datang untuk menuangkan teh 
panas ke cangkir teh. 

"Kalau begitu kita akan ..." 

Tapi sebelum Mun Yun selesai, pintu kecil di gerbang ke halaman wisma menjadi berisik. 

"K-Kau seharusnya tidak melakukan ini! Ada tamu lain ...! " 

"Minggir! Ini darurat! " 

Para pelayan berusaha menghentikan seseorang yang mencoba masuk, tetapi mereka 
mendorong para pelayan keluar dan masuk dengan paksa. 

"Hah?" 

Mun Yun mengerutkan kening. Itu adalah Penatua ke-3 Bu Churyong, Penatua ke-4 Ja 
Kinkeng dan Pangeran Chun Mukeum. Mereka dipandu ke gedung lain, lalu berbalik dan 
berjalan masuk. Mereka tampak lega ketika mereka masuk. 

"Kami tidak terlambat." 

Mereka khawatir jika pertemuan itu hampir diputuskan. Tapi dari apa yang mereka lihat, 
sepertinya Chun Yeowun dan anggotanya baru saja duduk. 

'Kebetulan sekali.' 
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Chapter 214 
Bab 214: Tingkatkan kekuatanmu (4) 

Mereka sebenarnya di sini untuk membujuk klan Naga Setan untuk bergabung dengan 
pasukan mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa Chun Yeowun ada di sini untuk tujuan 
yang sama sehingga mereka tahu itu tidak sopan untuk melakukan hal seperti itu, tetapi 
mereka menyerbu sebelum bahkan klan Naga Iblis jatuh ke tangan Chun Yeowun. 

"Maafkan kami, Putra Mahkota." 

Chun Yeowun dengan dingin menatap kakak ketiga dan yang lainnya dan mengangguk. 

"Saya menyesal." 

Mun Yun membungkuk dan berjalan ke arah para tetua. Mun Yun membungkuk dan 
berkata, "Salam, tetua dan Pangeran Chun." 

Tiga dari mereka kemudian mencoba membungkuk, tetapi Mun Yun langsung ke 
keluhannya. 

"Aku meminta kalian bertiga untuk menunggu sementara aku merawat tamu lain. Ada apa 
dengan kekasaran seperti itu? " 

Penatua ke-3 Bu Churyong kemudian berbicara dengan acuh tak acuh pada frustrasinya. 

"Kami mendengar Putra Mahkota ada di sini, jadi saya pikir itu suatu keharusan bagi kita 
untuk memberikan penghormatan yang layak daripada hanya berjalan kaki." 

"Kepada Putra Mahkota?" 

Mun Yun menjadi tercengang oleh kata-kata yang tak terduga. Putra Mahkota adalah 
nomor 2 di peringkat dalam Demonic Cult. Jika para sesepuh ini mengklaim bahwa mereka 
ada di sini untuk mengucapkan salam kepada Putra Mahkota, maka Mun Yun tidak punya 
kata-kata untuk menyalahkan mereka atas kekasarannya. 

"Bolehkah kita memberi hormat kepada Putra Mahkota?" 

"...Kamu boleh." 

Mun Yun dengan enggan mengizinkan mereka dan dua tetua dan Chun Mukeum datang ke 
Gazebo. 

"Dua penatua datang untuk mengucapkan salam kepada Putra Mahkota." 

"Salam, ya?" 
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Chun Yeowun tampak dingin dan mengangguk. Dua tetua kemudian membungkuk ke Chun 
Yeowun. 

"Penatua Ketiga, Bu Churyong menyapa Pangeran Mahkota." 

"Elder Keempat, Ja Kinkeng menyapa Putra Mahkota." 

Chun Mukeum adalah orang terakhir yang membungkuk, tetapi dia mengerutkan kening 
saat dia membungkuk. Sepertinya dia sangat enggan menunjukkan rasa hormat kepada 
Chun Yeowun. Posisi mereka telah terbalik dalam beberapa tahun. 

"G ... salam ... Putra Mahkota ..." 

Chun Yeowun mengabaikan Chun Mukeum dan membungkuk pada kedua tetua. 

"Sialan." 

Chun Mukeum menjadi marah tetapi dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Sungguh 
ironis bahwa kedua pihak yang saling berselisih saling membungkuk, tetapi ini adalah 
bentuk lain dari perang. Bu Churyong kemudian berbicara. 

"Saya tidak tahu Putra Mahkota berbisnis dengan Penatua Mun." 

"... Aku harus berbicara dengannya." 

"Saya melihat. Kami juga harus mendengar jawabannya. " 

'Tanggapan?' 

Chun Yeowun menjadi terkejut. Jika itu adalah tanggapan, maka itu berarti mereka sudah 
berbicara dengan Mun Yun. Dia mencoba mengirim mereka kembali, tetapi ini membuat 
Yeowun menjadi penasaran. Tapi Mun Yun tampaknya tidak mengenali apa yang dia 
katakan. 

"Hmm? Apa yang kamu bicarakan?" 

Ja Kinkeng kemudian berbicara dengan tidak nyaman. 

"Ini membuat frustrasi. Kami sudah mengirimi Anda utusan kami. Apakah Anda sudah 
melupakannya? " 

'Hah?' 

Mun Ku menjadi terkejut dan menatap Mun Yun. Mun Yun mengerutkan kening. 

"Tidak, itu tadi ..." 
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"Bukannya kamu bilang akan berpikir baik?" 

Mun Yun tercengang. Dia tidak berpikir itu benar untuk langsung menolak utusan yang 
dikirim dari klan Loyal, jadi dia berkata dia akan memikirkannya tetapi dia tidak 
membayangkan mereka akan menafsirkannya sebagai jawaban positif. Bu Churyong 
kemudian melanjutkan, "Yah, itu sebabnya Pangeran Chun Mukeum ada di sini untuk 
melihat cucu Penatua Mun sendiri." 

Chun Mukeum kemudian membungkuk ke arah Mun Yun. 

"HAH!" 

Tampaknya kedua tetua sudah merencanakan untuk memaksakan ini. Mun Yun frustrasi 
dengan apa yang harus dikatakan di depan Chun Mukeum, putra Tuhan. Dia juga tidak bisa 
menolak. 

"Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" 

Chun Yeowun ada di sini untuk membentuk grup dengan klan Demon Dragon. Tetapi jika 
dia menjawab kepada penatua lain bahwa dia akan memikirkannya dengan cara yang 
positif, maka itu akan menunjukkan bahwa dia akan berusaha memihak kedua kekuatan. 

'Huhu ... Elder Kedelapan ... Anda lebih baik memilih sisi Anda dengan baik.' 

Bu Churyong tersenyum. Ini bukan proposal sederhana. Chun Yeowun hanya 
menginginkan Mun Yun sebagai anggota, tetapi Tetua mengusulkan untuk membentuk dasi 
keluarga. Chun Yeowun kemudian berbicara. 

"Penatua Mun." 

"Ya, Putra Mahkota." 

"Bukankah pendapat orang yang menikah juga penting?" 

Mun Yun kemudian menjadi cerah setelah menyadari maksud pertanyaan Yeowun dan 
setuju. 

"Haha tentu saja. Saya menghormati keputusannya. " 

Mereka berusaha menjauh dari situasi dengan memberikan keputusan kepada orang lain. 
Namun para tetua tidak mudah menyerah. Ja Kinkeng berbicara. 

"Baik! Lalu mengapa kita tidak memanggil cucu Penatua Mun di sini untuk menemui 
Pangeran Chun kita? Maka kita akan melihat keputusannya. " 
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Ja Kinkeng berpikir situasinya akan mengubah gelombang ke arah mereka dengan ini. 
Kemungkinan tidak ada wanita yang akan langsung menolak untuk menikah dengan putra 
Tuhan. 

'Anda menggali perangkap Anda sendiri, Penatua ke-8. Putra Mahkota.' 

Dan kepada para tetua itu, seseorang berjalan. Mun Ku, yang duduk di sebelah Chun 
Yeowun. 

"Mun ... Ku?" 

"Kenapa dia keluar?" 

Ketika Mun Ku bangun, Chun Mukeum menjadi terkejut. Dia telah menghubungi Mun Ku 
untuk membawanya ke flip beberapa kali kembali di Akademi Iblis, jadi Mukeum mengenal 
Mun Ku dengan sangat baik. 

"Mun Ku, kenapa kamu ... Hah?" 

Saat itulah Mun Ku meraih dagunya dan menariknya. Semua orang menjadi kaget pada 
kulit yang ditarik. 

"S-kulit ?!" 

"A-Apa itu topeng kulit !?" 

Anggota Yeowun yang tidak tahu identitas asli Mun Ku, termasuk dua tetua dan Chun 
Mukeum semuanya kaget. 

"Apa...!" 

"Bagaimana ini bisa terjadi!" 

Wajah putih mulus dengan mata berkilau. Bibir merah muda kecil dengan mata bulan sabit. 
Wajahnya yang indah terungkap. Mun Ku, yang sekarang benar-benar matang di usianya, 
telah tumbuh menjadi wanita cantik. Mun Ku membungkuk ke arah dua tetua dan Chun 
Mukeum. 

"Salam, Penatua dan Pangeran. Saya adalah cucu dari Penatua Mun Yun, Mun Ku. " 
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Chapter 215 
Bab 215: Tingkatkan kekuatanmu (5) 

Itu hanya tindakan sederhana melepas topeng, tetapi efeknya cukup untuk mengejutkan 
semua orang di wisma. Bahkan Bakgi, yang nyaris tanpa emosi, menjadi terkejut dan 
tercengang. Mulut Hu Bong terbuka lebar karena terkejut. 

"Apakah aku bermimpi?" 

Tentu saja tidak. Hu Bong kemudian memikirkan banyak peristiwa di masa lalu di mana ia 
menelanjangi dan berjalan dengan bangga di depan Mun Ku dan semua acara lainnya. Hu 
Bong menjadi pucat. 

'Tidaaaaaaaaaak!' 

Hu Bong menutupi wajahnya dan memalingkan muka. Chun Mukeum juga terkejut dengan 
identitas Mun Ku yang tak terduga. 

"Jadi, dia sebenarnya 'dia'?" 

Dia tidak membayangkan wajah bodoh yang menyembunyikan wanita cantik di balik 
topeng itu. Kecantikan Mun Ku bahkan membuatnya heran. Tapi masalah acara ini ada di 
tempat lain. 

"Astaga!" 

Chun Mukeum telah berusaha keras agar anggota lain dari klan berpangkat tinggi 
bergabung dengannya seperti pangeran lainnya. Chun Mukeum tidak bertindak agresif 
seperti Chun Yuchan dari klan Blade, tetapi ia sombong sehingga ia bahkan mengancam 
Mun Ku untuk bergabung dengannya sekali. 

'Well, jika kamu begitu gigih untuk tidak bergabung denganku ... Aku berjanji jika aku 
menjadi Putra Mahkota, aku akan menghapus nama Klan Naga Iblis dari muka kultus. Jika 
Anda tidak peduli tentang itu, maka lanjutkan dengan sikap netral Anda. ' 

Chun Mukeum mengatakan itu dan hanya melamar orang yang dia ancam sedemikian rupa. 
Dia bahkan tidak bisa melihat Mun Ku karena malu. 

'Masker Kulit ...' 

Bu Churyong terkejut dengan identitas dan kecantikannya. Kecantikan Mun Ku sudah 
cukup untuk diangkat sebagai tiga wanita cantik baru di seluruh Yulin. Jika ini bukan 
tempat untuk menikahi Chun Mukeum, ia tergoda untuk menganggapnya sebagai selirnya. 

"Ini menggoda tapi ..." 
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Tapi dia tidak bodoh mengikuti godaannya. Dia adalah seorang penatua, dan dia tahu apa 
yang harus diprioritaskan. 

'Memiliki topeng kulit tidak mengubah fakta bahwa dia adalah cucu dari Penatua Mun.' 

Bu Churyong tidak tahu apa yang Chun Mukeum lakukan di masa lalu di akademi, jadi dia 
melanjutkan. 

"Aku tidak berpikir wanita cantik seperti itu akan menyembunyikan wajahnya di bawah 
topeng! Saya kira saya akan meminta cucu perempuan saya melakukan hal yang sama jika 
dia secantik Anda! Ha ha ha!" 

Bu Churyong tertawa untuk menenangkan suasana. Ja Kinkeng juga memuji kecantikan 
Mun Ku dan berbicara. 

"Pangeran Chun kita adalah pria yang beruntung menikahi wanita cantik seperti itu!" 

"U-paman!" 

Chun Mukeum menjadi malu. Ja Kikeng tidak tahu pikiran Mukeum jadi dia bertanya pada 
Mun Ku sambil tersenyum, "Ya, karena kamu sudah mendengar tentang apa yang sedang 
terjadi, lebih baik kamu memberi tahu kami keputusanmu. Apakah Anda akan menerima 
proposal Pangeran Chun? " 

Mun Ku kemudian tersenyum dan menoleh ke Chun Mukeum. 

"Yah, menatap Pangeran Chun Mukeum mengingatkanku pada apa yang dia katakan 
padaku di Akademi." 

"Oh! Jadi, kalian berdua saling kenal? Itu bagus kalau begitu! " 

Ja Kinkeng menjadi cerah, berpikir ada sesuatu yang akan bekerja dengan baik, tetapi 
kegembiraannya hancur oleh kata-kata Mun Ku selanjutnya. 

"Pangeran Chun Mukeum suatu kali mengatakan kepada saya bahwa ia akan menghapus 
nama klan Naga Iblis dari wajah sekte jika ia menjadi Putra Mahkota. Yah, untungnya dia 
bukan Putra Mahkota jadi klan kita aman. Wah." 

"Apa- ?!" 

Wajah Ja Kinkeng berubah muram. 

'Ah...' 

Chun Mukeum menjadi muram dan melihat ke bawah. Dia tidak membayangkan kata-kata 
sembrono yang dia katakan akan datang untuk menjatuhkannya. Wajah Mun Yun merengut 
seketika. 
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"Hapus klan saya, katamu?" 

"T-tidak, maksudku ..." 

Bahkan jika Chun Mukeum berasal dari klan Loyal, salah satu dari enam klan, ini terlalu 
banyak ancaman. Bahkan jika itu adalah klan Loyal, itu membutuhkan korban besar jika 
mereka bertarung dengan klan Naga Iblis. 

[Apa yang telah kau lakukan?!] 

Ja Kinkeng berbicara dengan Chun Mukeum melalui pesan telepati. Tidak ada yang bisa 
dikatakan tentang itu. Ja Kinkeng kemudian memutuskan dia harus mengurus apa yang 
sudah terjadi dan mencoba menjelaskan kepada Mun Yun. 

"Penatua Mun! Saya pikir pangeran kita membuat kesalahan di masa lalu ... dia masih muda 
jadi ... " 

"Kesalahan? Apakah Anda pikir itu penjelasan yang cukup untuk ancaman seperti itu? " 

Sepertinya Elder ke-8 tidak akan membiarkan ini dengan mudah. Dia bukan tipe untuk 
kehilangan kesabaran, tapi dia menjadi marah setelah mendengar bahwa cucunya tercinta 
diancam dengan klan Naga Iblis sebagai sandera. 

"... Penatua Mun, akankah kamu benar-benar mencoba untuk melawan kita?" 

"Jika kamu ingin 'menghapus nama kami', kurasa aku tidak punya pilihan." 

"HAH!" 

Ja Kinkeng yang mencoba menjelaskan juga mengerutkan kening. Dia menjadi marah pada 
Penatua ke-8, yang peringkatnya lebih rendah darinya, karena bersikap kasar ini. Dengan 
dua prajurit kuat di tingkat master superior melepaskan energi mereka, gazebo mulai 
bergetar dengan kekuatan. Kemudian Kakak ke-3 Bu Churyong menghela nafas dan 
melompat. 

"Ugh, cukup! Kalian berdua! Singkirkan kemarahanmu! " 

"Apakah kamu pikir kamu akan mengesampingkan amarahmu jika kamu mendengar hal 
yang sama ?!" 

Mun Yun meraung dengan marah dan Bu Churyong menjawab, "Saya mengerti bagaimana 
perasaan Anda, Penatua ke-8. Tapi bagaimana jika ancaman yang dibuat Pangeran Chun 
hanya ketika dia hanya seorang kadet? Dan menurutmu ada klan yang bisa bertarung 
melawan klan Naga Iblis dengan begitu mudah? " 
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Chapter 216 
Bab 216: Tingkatkan kekuatanmu (6) 

"Hmph!" 

Bu Churyong dengan sengaja memuji klan Naga Iblis dan Mun Yun menjadi agak tidak 
marah. Chun Mukeum mungkin menjadi marah dengan komentar itu, tetapi berbicara 
rendah tentang dia adalah satu-satunya cara untuk membuat Mun Yun merasa lebih baik. 

'Hmmph. Saya ingin menyimpan ini untuk nanti tetapi ... ' 

Bu Churyong lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah label oranye gelap yang 
memiliki simbol tertentu di atasnya. 

"Saya mendengar bahwa Penatua ke-8 telah mencari dokter yang baik selama beberapa 
tahun terakhir." 

"Itu ..." 

Dia berusaha keras untuk membuat semua yang terjadi di klannya sebagai rahasia, tetapi 
dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mencari dokter. Saudara kembar 
Mun Ku, Mun Yu, lahir sebagai anak yang sakit mental. Mun Yun mencari setiap dokter 
yang mungkin untuk merawat Mun Yu dan bahkan bertanya-tanya untuk melihat apakah ia 
dapat menemukan Dokter yang saleh yang dikabarkan. 

"Tag ini akan membiarkanmu bertemu Dokter yang saleh sendiri." 

"Apa!" 

Mata Mun Yun bergetar. Tag yang akan membawanya ke Dokter yang saleh yang dia cari 
sudah lama menggoda dia. 

'Untungnya, saya menemukan ini dari rumah klan Wise.' 

Tag ini sebenarnya milik Lady Mu. Tetapi ketika dia dan Mu Jinwon meninggal, Tuhan 
membiarkan klan Pedang dan Bilah mengambil apa yang tersisa dalam klan Bijaksana dan 
saat itulah Bu Churyong menemukan ini. 

'Anda akan tergoda oleh ini, Penatua Mun.' 

Tag ini pasti harta, tetapi jika ini bisa membawa Elder ke-8 dan klan Naga Setan ke dalam 
lipatan mereka, itu akan melayani tujuannya. 

"Jika Pangeran Chun Mukeum menikahi cucu perempuanmu, aku akan memberikan ini 
kepadamu sebagai hadiah." 
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"T-tag itu sebagai hadiah?" 

"Saya tidak pernah berbohong." 

"Dan mengapa Penatua ke-3 memberikan hadiah yang begitu berharga?" 

Mun Yun bingung. Dia tahu bahwa empat klan ingin agar klan Naga Iblis bergabung dengan 
mereka, tetapi Chun Mukeum berasal dari klan Loyal. Aneh bahwa klan Blade bersedia 
memberikan harta yang sangat berharga untuk itu. 

"Ada sesuatu yang lebih penting." 

Bu Churyong lalu menunjuk ke Chun Mukeum dan tersenyum. 

"Aku tidak memberitahumu sebelumnya, tetapi Pangeran Chun Mukeum ditunjuk sebagai 
penerus resmi untuk semua empat tua-tua kita." 

"Formal ... penerus?" 

Chun Yeowun mengangkat alisnya. Dia tahu apa yang dibicarakan Bu Churyong. 

"Jadi, empat klan membentuk aliansi." 

Dugaan Chun Yeowun akurat. Keempat klan belum memikirkan berpihak satu sama lain 
sampai saat ini. Tapi setelah Yeowun menjadi Putra Mahkota dan membunuh Mu Jinwon 
dan prajurit yang kuat dari klan Blade God Six Martial, mereka merasa itu tidak akan 
mudah untuk melawan Chun Yeowun. 

"Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut!" 

Saat itulah Tuhan memberi mereka harapan. Berharap bahwa mungkin ada kesempatan 
bagi Putra Mahkota untuk diubah. Jika mereka mengatakan Chun Mukeum adalah penerus 
resmi mereka, maka itu berarti bahwa mereka berusaha menjadikannya Putra Mahkota. 

"Jadi, mereka tidak akan turun dengan mudah kalau begitu." 

Yeowun menatap mereka dengan dingin. Dia tahu itu tidak akan mudah, tetapi jika empat 
klan ini membentuk aliansi, ini berarti bahwa pertarungan akan menjadi jauh lebih sulit. 

'Penatua Mun mungkin memilih mereka.' 

Yeowun memandang Mun Yun dengan cemas. Kekhawatiran Yeowun benar. 

"Empat klan berpihak pada Pangeran Chun Mukeum?" 

Mun Yun menjadi bingung. Mereka hanya menunjukkan rencana mereka kepadanya. 
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"Mereka meminta saya untuk memilih sisi. Hm ... ' 

Mun Yun frustrasi. Satu sisi adalah Putra Mahkota tempat cucu perempuannya bersumpah 
setia, dan sisi lain adalah seorang yang memiliki cara untuk menyembuhkan cucunya Mun 
Yu, dan memiliki kekuatan yang kuat mungkin cukup untuk mengubah Putra Mahkota. 
Gelombang mulai berubah. 

"Ah ... Ku, maafkan aku." 

Mun Yun lalu memandang Mun Ku dengan tatapan minta maaf. Dia tidak bisa membuang 
godaan bahwa mungkin dia punya kesempatan untuk menyembuhkan Mun Yu. Dan ke 
telinga Bu Churyong, Ja Kinkeng mengirim pesan telepati. 

[Penatua ke-3! Rencana yang luar biasa!] 

[Hahaha ... ini yang kau sebut politik. Jika Anda tahu apa yang diinginkan target, maka Anda 
memberinya apa yang dia inginkan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan sebagai 
balasannya.] 

[Saya melihat! ... Saya belajar sesuatu yang baru dari Anda, Penatua Bu.] 

Chun Yeowun menginginkan kesetiaan tanpa bayaran sekarang, tetapi mereka telah 
membawa apa yang paling diinginkan Mun Yun. Pertarungan ini sudah berakhir ketika 
mulai mempertimbangkan dengan itu. 

'Putra Mahkota, kami memiliki satu babak ini. Hahahaha!' 

Dan untuk Mun Yun yang ragu-ragu, Bu Churyong berbicara untuk menyelesaikan ikatan 
itu. 

"Penatua Mun, maukah kamu menerima lamaran kami agar Pangeran Chun Mukeum 
menikahi cucumu?" 

"SAYA..." 

Mun Yun terdiam beberapa saat dan mencoba berbicara. Saat itulah Mun Ku yang 
memperhatikan mereka berbicara dengan diam, berlari ke Chun Yeowun dan meraih 
lengan Yeowun dan berteriak dengan wajah memerah. 

"Hah?" 

"Aku ... aku sudah menjadi wanita Putra Mahkota !!" 

"?!" 

Semua orang di halaman mengerutkan kening. Chun Yeowun juga menjadi kaget. Dia tidak 
berbohong karena dia adalah pelayan Chun Yeowun, tetapi cara berbicara itu cukup untuk 
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membuat kebingungan. Dan Mun Yun, yang hampir memutuskan untuk mengizinkan Chun 
Mukeum menikahi Mun Ku, menjadi tercengang dan memandangi cucunya dan Chun 
Yeowun. 

"P-Putra Mahkota?" 
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Chapter 217 
Bab 217: Tingkatkan kekuatan Anda (7) 

Klaim mengejutkan itu membungkam gazebo dan sekitarnya untuk waktu yang lama. Hu 
Bong dan Bakgi juga menjadi sangat terkejut dan menatap Yeowun. Mereka tidak 
mengatakan apa-apa tetapi ekspresi mereka menjelaskan semuanya. 

'M-master? Sejak kapan kamu bahkan ...? ' 

'Kamu cepat.' 

Chun Yeowun juga sangat terkejut. Cara berbicara seperti ini tentunya akan membuat 
semua orang bingung. 

[M-Maafkan aku! Saya tidak bisa memikirkan cara lain.] 

Yeowun lalu menatap Mun Ku. Dia menatap Yeowun dengan mata berkaca-kaca. Dia 
tampak seperti anak rusa ketakutan, gemetar, jadi Yeowun tersipu dan membuang muka. 

"Dia sengaja melakukannya." 

Mun Ku melakukan ini untuk membuat kakeknya tidak menerima lamaran. Dia tidak punya 
pilihan karena dia tidak bisa membiarkan kakeknya menikahinya dengan Chun Mukeum. 
Tetapi ini juga membawa efek lain yang tidak diharapkan oleh siapa pun. 

Wajah Chun Mukeum memerah saat dia menggertakkan giginya. Dia tidak bisa mengatakan 
apa-apa karena dia telah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi dia jatuh cinta pada 
pandangan pertama ketika dia melihat Mun Ku. Dia benar-benar berharap untuk menikahi 
wanita cantik seperti Mun Ku, dan menjadi marah dengan tindakan itu. Chun Yeowun 
menemukan Mukeum dalam keadaan seperti itu dan menjadi terkejut. Dia kemudian 
menepuk kepala Mun Ku. 

"Ah!" 

Mun Ku khawatir bahwa Yeowun mungkin marah pada tindakannya, tetapi menjadi lega 
dan memerah lebih lanjut saat Yeowun menepuknya. 

'B-bajingan itu mengambil apa yang menjadi milikku lagi!' 

Dengan itu, Mukeum menjadi marah karena cemburu. Dia berpikir bahwa kematian ibunya 
Lady Ja adalah karena Chun Yeowun, jadi kebenciannya terhadap Chun Yeowun sudah 
besar. Tetapi para penatua telah memperingatkannya dan dia tahu bahwa dia bukan lawan 
Chun Yeowun, jadi dia tidak berpikir untuk melawan Yeowun. Tapi pemandangan itu 
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membuatnya membayangkan bahwa Yeowun mungkin tidur dengan Mun Ku sudah 
membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Saat itulah Yeowun tersenyum. 

'KAU BERANI TERTAWA ?!' 

Itu dulu. Pedang tajam melintas di leher Mukeum dan mengancamnya. 

"UGH!" 

Chun Mukeum menjadi kaget dan melihat orang yang mengarahkan pedang ke lehernya. 
Itu adalah Penatua ke-10, Yin Moha. Dia telah berdiri di belakang Yeowun seperti seorang 
penjaga, tetapi dia dengan cepat menarik pedangnya dan menyerang Chun Mukeum ketika 
dia merasakan niat Mukeum untuk menyerang. 

"Berani-beraninya seorang penjaga menunjuk pedang pada Pangeran!" 

Ja Kinkeng meraung pada Yin Moha. Tak satu pun dari mereka yang mengenalinya yang 
telah menjadi lebih muda dengan menjalani rekonstruksi tubuh. 

"Seorang penjaga belaka ...?" 

Yin Moha bertindak sebagai penjaga belaka, jadi dia berbicara dengan santai. 

"Dia memiliki niat untuk menyerang Putra Mahkota." 

Semua orang telah menyadari niat Chun Mukeum dan energi bermusuhannya naik. 
Tindakan seperti itu adalah tindakan pengkhianatan karena Chun Yeowun adalah penerus 
resmi takhta. 

'Tidak! Saya mengatakan kepadanya untuk menahan ...! ' 

Ja Kinkeng mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa Chun Mukeum membenci Chun 
Yeowun karena kematian saudara perempuan Ja Kinkeng, Lady Ja. Itu sebabnya ketika 
mereka mendengar Chun Yeowun berada di rumah klan Demon Dragon, dia mengatakan 
Mukeum untuk menahan amarahnya dan tetap tenang. Chun Yeowun adalah Putra 
Mahkota, jadi dua tetua berusaha keras untuk tidak memberikan alasan untuk dipukul dan 
Mukeum membuat kesalahan. 

"Kita harus menghentikannya!" 

Satu-satunya kandidat yang mungkin yang normal adalah Chun Mukeum. Itu sebabnya ia 
ditunjuk sebagai penerus formal untuk empat klan. Dari apa yang telah dilakukan Yeowun 
ke pangeran lain, tidak mungkin Yeowun akan membiarkan ini berjalan ringan. 

"Mahkota..." 

Tapi tidak semua berjalan sesuai rencana. 
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"Letakkan pedangmu sekarang!" 

"Diam. Anda telah mengancam Putra Mahkota. " 

"Beraninya kau menyuruhku berkeliling !!" 

Chun Mukeum, yang sudah gila, mencoba menjatuhkan pedang Yin Moha. Chun Mukeum, 
yang berada di tingkat super master, tahu dia tidak bisa bertarung melawan orang tua atau 
Chun Yeowun, tapi dia tidak takut pada orang lain. 

Mukeum kemudian membawa 80% energinya untuk menyerang pedang. 

"Hah?" 

Tetapi pedang itu bahkan tidak bergerak seolah itu adalah batu seberat seribu ton. 

"A-apa yang kamu ... AAAARGH! KAMU!" 

Mukeum kemudian berteriak dengan panik ketika pedang itu menusuk lehernya. 
Sepertinya dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. 

'TIDAK! Putra Mahkota tidak akan membiarkan yang satu ini pergi! ' 

Bu Churyong berpikir dia harus menghentikan Chun Mukeum agar tidak terbunuh. Chun 
Yeowun membunuh Mu Jinwon hanya karena dia telah mengancamnya bahkan ketika 
Tuhan hadir. 

Bu Churyong berlutut dan membungkuk. 

"Putra Mahkota! Saya mengerti Anda marah, tetapi dia masih saudara laki-laki Anda 
dengan ibu yang berbeda! Maafkan kesalahannya! " 

Ja Kinkeng, yang juga cepat dalam pemikirannya, berlutut dan berteriak. 

"Maafkan dia!" 

Mereka harus membiarkan Chun Mukeum tetap hidup. Dua tetua tingkat tinggi berlutut 
untuk meminta pengampunan. Mereka telah membuang semua harga diri mereka. Tapi 
Yeowun memerintahkan dengan dingin, "Bunuh dia." 

"Ya, pangeran saya." 

Yin Moha kemudian mencoba mendorong pedangnya. 

"Tidaaaak!" 
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Bu Churyong kemudian menyerang seperti kilat dan menampar pedang Yin Moha dengan 
pedangnya. 

"Argh! Leherku!" 

Itu membuat ujung pedang Yin Moha sedikit merobek leher Mukeum dan Mukeum dengan 
cepat melompat mundur. Yin Moha mencoba menyerang Mukeum, tetapi Bu Churyong 
menghalangi. 

"BERHENTI!" 

"Hah!" 

Dua prajurit tingkat master superior kemudian bertabrakan satu sama lain. Bu Churyong, 
yang menganggap Yin Moha bukan sekadar penjaga, menjadi kaget. 

'Bagaimana bisa seorang penjaga bisa sekuat ini ?!' 

Tangannya yang meraih pisau bergetar setiap kali bertabrakan dengan pedang. Dia pikir 
dia akan lebih kuat, tetapi dia salah. Setelah tiga formasi, dua dari mereka mundur satu 
sama lain. Tidak, itu sebenarnya penatua ketiga yang kembali dengan keringat mengalir 
dari dahinya. 

'Apa wanita ini? Bagaimana dia hanya menjadi penjaga dengan kekuatan seperti itu? ' 

Setelah bertukar tiga formasi, Bu Churyong yakin bahwa dia bukan hanya seorang penjaga. 
Wanita ini berada di tingkat master superior atau bahkan lebih tinggi. Saat itulah sesuatu 
terjadi. 

"P-Putra Mahkota! BERHENTI!" 

Ja Kinkeng berteriak dan Bu Churyong berbalik. 

"APA?!" 

Chun Yeowun berada di sebelah Chun Mukeum, dengan White Dragon Blade mengarah ke 
leher Chun Mukeum. Mukeum pucat dalam keadaan beku karena takut. 

"Ugh ...!" 

Jika Chun Yeowun bergerak sedikit, dia akan membunuhnya. 

'A-apa dia benar-benar akan membunuhku ?!' 

Itu tidak seperti ketika itu dari Akademi Iblis. 

"Saya kira Anda tidak menghormati pesanan saya." 
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Chun Yeowun berbicara dengan dingin. Dua orang tua tidak bisa keberatan dengan Putra 
Mahkota karena mereka marah karena diancam. 

'Apa yang harus kita lakukan?!' 

Para tetua kemudian menyesali pilihan mereka. Mereka sekarang berpikir bahwa mungkin 
mereka seharusnya menyerah pada klan Naga Iblis ketika mereka mendengar Yeowun 
sudah ada di sini. Chun Yeowun mengangkat pedangnya untuk memotong leher Mukeum 
dan Bu Churyong berteriak, "P-Putra Mahkota! Tolong hentikan!" 

Bilah Yeowun berhenti di udara. Wajah Mukeum menjadi pucat karena ketakutan dan 
gemetar tak berdaya. Bu Churyong berbicara. 

"... Kami menyerah pada pernikahan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, kami 
akan memberikannya kepada Anda. " 

Dia sekarang hanya berniat menyelamatkan Mukeum. Jika Mukeum, satu-satunya yang 
tidak terluka adalah untuk mati, maka tidak ada lagi kandidat untuk didorong menjadi 
Putra Mahkota. Yeowun tersenyum dan berkata, "Beri aku tag yang akan memungkinkan 
saya untuk bertemu Dokter yang Ilahi." 

"Sialan ... aku tahu itu." 

Bu Churyong mengerutkan kening. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus membiarkan 
Chun Mukeum tetap hidup dengan segala cara. 

"Ini dia. Tolong, kasihanilah kami. " 

Bu Churyong membungkuk saat dia menyerahkan tag itu pada Yeowun. Yeowun 
mengambil tag dan berbicara. 

"Yah ... apakah itu -- Politik perlu mencari tahu apa yang diinginkan target, dan Anda akan 
mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda memberikannya kepada target?" 

'?!' 

Mata Bu Churyong bergetar seolah matanya mengalami gempa bumi. Itulah kata-kata yang 
dia ucapkan kepada penatua keempat melalui pesan telepati. Dan ketika dia mendongak 
dan melihat Chun Yeowun, Yeowun bergumam. 

"Tapi tag ini tidak cukup ..." 

"Apa?" 

Dan tidak ada waktu untuk berhenti. White Dragon Blade milik Yeowun melintas dan 
menembak melewati bahu kanan Chun Mukeum. Lengan kanan Chun Mukeum jatuh ke 
tanah. 
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"Aaaaaaaaaaaargh!" 
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Chapter 218 
Bab 218: Tingkatkan kekuatanmu (8) 

"Aaaaaargh !!! L-Lenganku! LENGANKU!!!" 

Chun Mukeum, yang merasa lega bahwa ia mungkin selamat, menjerit kesakitan dari 
daerah di mana lengan kanannya telah terputus. 

'...Tidak!!' 

Bu Churyong meringis kaget. Dia pikir Yeowun akan membiarkan Mukeum pergi karena 
Yeowun mendapatkan semua yang dia inginkan, tetapi itu adalah harapan palsu. Chun 
Yeowun tidak sebodoh itu. 

'Dia sengaja melakukannya ...! Karena dia tahu bahwa kita sedang berusaha menjadikan 
Chun Mukeum Putra Mahkota yang baru ...! ' 

Dia tidak bisa percaya bahwa Chun Yeowun telah membuat keputusan seperti itu dalam 
waktu sesingkat itu. Dengan ini, Chun Mukeum sekarang telah kehilangan semua nilai 
untuk tujuan mereka. Bu Churyong benar-benar takut pada Chun Yeowun. 

'Kami tidak punya pilihan ...' 

Mereka tidak punya cara untuk mengajukan keberatan. Yeowun bisa saja membunuh Chun 
Mukeum di tempat, jadi membiarkan Mukeum hidup, bahkan setelah memotong lengan, 
masih merupakan tindakan belas kasihan. Yeowun berbicara kepada mereka dengan 
dingin. 

"Apakah kamu punya masalah?" 

Mereka tahu apa arti pertanyaan Yeowun. Ja Kinkeng dengan cepat menekan titik darah 
Chun Mukeum untuk menghentikannya berdarah dan menahan amarahnya. 

"... Tidak, pangeranku. Terima kasih atas ... rahmatmu. " 

Tidak seperti Bu Churyong, Ja Kinkeng hanya melihat keponakannya dipotong lengannya. 
Tapi dia menahan amarahnya. Tentu saja, jika dia tidak menahannya, maka mereka harus 
bertarung melawan Chun Yeowun untuk hidup mereka. Para tetua bukanlah orang bodoh. 

"Kita harus merawat Pangeran Chun, jadi kita akan pergi sekarang." 

Tentu saja, pikiran mereka berbeda. 

'... Kita belum selesai, Putra Mahkota!' 
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Dua orang tua membungkuk kepada Chun Yeowun dan Mun Yun dan membawa Chun 
Mukeum keluar dari mansion. Setelah mereka pergi, Yeowun meminta maaf kepada Mun 
Yun karena menumpahkan darah di rumah klan Demon Dragon dan memberikan tag 
oranye sebagai hadiah. 

"Saya harap ini melayani Anda untuk tujuan Anda." 

"Oh!" 

Mun Yun menjadi sangat berterima kasih atas labelnya. Dia sangat ingin menyembuhkan 
cucunya. Mun Yun berlutut dan membungkuk. 

"Terima kasih Putra Mahkota untuk hadiah yang sangat berharga!" 

"Tidak, kumohon. Kami bahkan belum bertemu Dokter yang saleh. Anda tidak perlu 
berterima kasih kepada saya. " 

"Kamu adalah penyelamat seperti klan Demon Dragon kami. Bagaimana saya tidak bisa 
berterima kasih? " 

"Tolong, berdiri." 

Yeowun tersenyum dan menawarkan Mun Yun untuk bangun. Yeowun menjadi lembut dan 
ramah, sangat berbeda dari keadaan berhati dingin yang ditunjukkannya saat memotong 
lengan Mukeum. 

"Dia pria yang luar biasa!" 

Mun Yun tersentuh oleh tindakan Yeowun. Mun Yun sudah tahu mengapa Yeowun 
mengunjungi klan Naga Iblis. 

"Kamu lebih baik dalam memilih seseorang daripada aku." 

Mun Yun lalu menatap Mun Ku dengan mata hangat. Dia malu bahwa dia pernah tergoda 
untuk kesempatan untuk menyembuhkan cucunya. Dia ingin memuji Mun Ku yang telah 
menemukan suami yang hebat. Dan dengan satu-satunya masalah yang dipecahkan, Mun 
Yun pikir itu benar untuk memberikan nilai yang sama untuk pembayaran kembali. Mun 
Yun kemudian membungkuk lagi dan berteriak, "Aku, Penatua ke-8 Mun Yun bersumpah 
bahwa aku dan Klan Naga Setan akan melayani Putra Mahkota sampai akhir!" 

"Kakek ..." 

Mun Ku cerah. Dia senang kakeknya memutuskan untuk berpihak pada Chun Yeowun. 
Yeowun juga membungkuk. 

"Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Terima kasih." 
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Yeowun menerima tawaran Mun Yun dengan sepenuh hati. Dan dengan ini, Chun Yeowun 
telah memperoleh total empat penatua untuk kesetiaan. Setelah semuanya beres, semua 
orang duduk di gazebo untuk menikmati makanan ringan dan teh. Tehnya sudah suam-
suam kuku tapi rasanya masih enak. Mun Yun lalu bertanya pada Chun Yeowun, "Hmph, 
jadi, kapan kamu akan menikahi cucuku?" 

"Pfffffft!" 

Chun Yeowun menyemprotkan teh yang telah diminumnya. Hu Bong yang basah kuyup 
dalam teh kali ini. 

"G-kakek!" 

Mun Ku memerah dan menjadi panik. Mereka lupa apa yang mereka katakan, tetapi Mun 
Yun tidak melupakan apa yang dikatakan cucunya. Mun Yun pikir keduanya hanya malu 
dan berbicara dengan memuaskan. 

"Haha, yah. Ini cepat, tapi karena kalian berdua sudah menghabiskan malam bersama ... 
bukankah lebih baik memilih kencan? " 

"OH! A-Apakah kamu akan menikah, Tuan? Selamat!" 

Hu Bong memberi selamat Yeowun saat dia menyeka teh dari wajahnya. Bakgi juga dengan 
canggung mengucapkan selamat kepada Yeowun. Chun Yeowun dan Mun Ku saling 
memandang dan menghela nafas. 

"Bagaimana kita harus menjelaskan ini?" 

Butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk menjelaskan bahwa semuanya hanyalah 
fasad. Mun Yun tampak kecewa setelah menemukan kebenaran, tetapi ia tidak terlalu 
kecewa. 

'Melihat reaksi Putra Mahkota atau Ku, mereka tertarik satu sama lain. Ha ha.' 

Usia tuanya membuktikan bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Mun Yun kemudian 
memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan dan membiarkan para pelayannya 
meminta Mun Yu datang. 

"Bagaimana dengan cucumu?" 

"Yah, aku sudah dibantu, jadi aku tidak bisa menyembunyikan rahasianya lagi." 

Mun Yun kemudian menjelaskan alasan membutuhkan Dokter yang saleh. Itu adalah kisah 
saudara kembar Mun Ku yang menderita sesak napas saat lahir dan sakit jiwa. Chun 
Yeowun tahu ini karena dia diberitahu oleh Mun Ku dulu, tapi dia pura-pura tidak tahu dan 
mendengarkan. 
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"Saya mencoba semua hal untuk menyembuhkan cucu saya, tetapi tidak ada yang berhasil. 
Kemudian, kita sekarang memiliki harapan. Saya berterima kasih sekali lagi untuk ini, 
Putra Mahkota. " 

Dan ketika Mun Yun selesai, Mun Yu datang bersama para pelayan lainnya. Hu Bong dan 
Bakgi menjadi terkejut. 

'Ah!' 

Mun Yu tampak seperti Mun Ku dengan topeng kulit. Satu-satunya perbedaan adalah 
bahwa Mun Yu lebih dewasa dan mulutnya terbuka setengah sementara kedua matanya 
melihat ke tempat yang berbeda. 

"G ... gran ... pa ... heh ..." 

Mun Yu meneteskan air liur dengan mulutnya yang setengah terbuka. Tapi dia sepertinya 
mengerti siapa Mun Yu. 

"Yu, apakah kamu baik-baik saja?" 
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Chapter 219 
Bab 219: Tingkatkan kekuatan Anda (9) 

"S ... sis ...!" 

Mun Yu berjalan ke Mun Ku dan membawa kepalanya ke Mun Ku. Ku dengan lembut 
menyentuh kepala kakaknya. 

"Yu, katakan halo kepada Putra Mahkota. Dia sangat membantu kami. " 

Mun Yu kemudian menatap kata-kata Mun Yun dan memandang ke arah Yeowun. Matanya 
tidak fokus, tetapi salah satu mata menatap Chun Yeowun. 

"Dia ... H ... Hellooo ...." 

Dia menyapa Yeowun dengan tatapan polos. Setelah melihat ini, Yeowun mengerti 
mengapa Mun Yun tergoda untuk memihak Bu Churyong. 

"Aku mengerti mengapa dia menganggap Dokter yang saleh adalah satu-satunya harapan." 

Yeowun memandang Mun Yu dengan tatapan sedih untuk sesaat dan bertanya pada Nano, 
'Nano, apakah ada cara untuk menyembuhkan Mun Yu?' 

[Dibutuhkan analisis gejala untuk memeriksa kemungkinannya.] 

"Saya dengar dia sakit karena mati lemas saat lahir. Bisakah kamu memeriksanya? ' 

[Memeriksa data ...] 

Data Nano mengandung sejumlah besar informasi medis. Nano dengan cepat memeriksa 
beberapa dataset dan berbicara. 

[Ditemukan total 24.201.023 kasus serupa dan penelitian yang mirip dengan gejala pasien.] 

'Yang banyak?' 

Itu jelas ketika data Nano berisi informasi berharga yang tersimpan selama ratusan tahun 
di dalamnya. 

[Untuk analisis yang lebih baik, letakkan tangan Anda di atas kepala pasien.] 

Yeowun kemudian melihat augmented reality terlibat dalam pandangannya. Lampu putih 
menarik garis di atas kepala Mun Yu, memintanya untuk meletakkan tangannya di atas 
kepala. Yeowun kemudian menatap Mun Yun dan bertanya, "Penatua Mun, bisakah saya 
melihat cucu Anda sebentar?" 
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Mun Yun menjadi bingung atas permintaan mendadak itu tetapi mengangguk. Dia baru saja 
membayangkan Yeowun ingin melihat lebih dekat keadaan Mun Yu. 

"Tentu saja." 

"Terima kasih." 

Yeowun kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kepala Mun Yu, seperti yang 
diarahkan dengan augmented reality. 

"Ah ... eh ... apa ... apa itu?" 

Mun Yu memandang Yeowun dengan ekspresi penasaran saat Yeowun meraih kepalanya. 

[Memindai dengan teknik pencitraan resonansi magnetik pada entitas target.] 

Lampu merah samar kemudian mulai dari ujung jarinya ke telapak tangannya. 

"Hah?" 

"Ada apa dengan cahaya itu !?" 

Semua orang menjadi terkejut oleh fenomena aneh itu. Bukan hanya pemindaian normal, 
tetapi Mesin Nano menciptakan medan magnet di atas telapak tangan untuk menerima 
sinyal sel kembali dari kulit dan menganalisisnya. Yeowun kemudian ditunjukkan gambar 
MRI dari apa yang baru saja dia pindai. Itu menunjukkan otak dan pembuluh darah 
mengalir di kepala Mun Yu. 

'Ah!' 

Yeowun terkejut dengan kemampuan tak berujung yang dimiliki Nano. Saat gambar mulai 
diputar, cahaya putih dan garis merah mulai terbentuk. 

[Daerah bertitik merah menunjukkan penyumbatan dalam sirkulasi darah. Berdasarkan 
penelitian, mati lemas selama kelahiran menyebabkan otak berhenti berfungsi, dan 
menghancurkan sel-sel otak yang mengakibatkan keterbelakangan kesehatan mental.] 

"Bisakah kamu memperbaikinya?" 

[Ini membutuhkan pengangkatan sel-sel mati pada titik-titik di mana darah tidak dapat 
bersirkulasi, dan setelah sirkulasi darah, itu akan memerlukan kejutan energi listrik untuk 
membentuk sel-sel otak baru yang akan menggantikan yang lama. Itu akan membutuhkan 
sedikit waktu, tetapi itu mungkin.] 

'Ah!' 

Itu berarti bahwa Nano bisa menyembuhkannya. 
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[Apakah Anda akan melanjutkan dengan terapi kejut listrik?] 

'Ya.' 

[Silakan letakkan tanganmu di area bertitik merah.] 

Dengan suara Nano, Yeowun melihat titik merah berkedip di atas kepala Mun Yu. Yeowun 
kemudian meletakkan jari-jarinya pada titik tersebut. 

"Putra Mahkota?" 

Mun Yun menjadi khawatir dengan tindakan aneh Yeowun. Banyak dokter datang 
mengunjungi Mun Yu, tetapi Mun Yun tidak pernah melihat orang menyentuh kepala Mun 
Yu. Yeowun kemudian memperingatkan Mun Yu, "Ini mungkin sedikit sakit." 

"Huhhhahhh?" 

Mun Yu tidak bisa mengerti. Saat itulah cahaya melintas dari jari Yeowun dan energi listrik 
menembus kepala Mun Yu. 

"Kyaaaagaaaahaaaaa!" 

Mun Yu menjerit aneh dan mulai bergetar. Segera, mata, hidung dan mulutnya berdarah, 
mengalir dengan darah hitam. 

"Apa?!" 

Semua orang menjadi kaget. 

"P-Putra Mahkota! Apa artinya ini!" 

Mun Yun cepat bangkit dan berteriak. Sepertinya cucunya akan mati bahkan sebelum 
bertemu dengan Dokter yang saleh. 

"Gyaaaakaaaa!" 

"Putra Mahkota!" 

Yeowun tidak berhenti bahkan ketika Mun Yun berteriak sehingga Mun Yun berlari dan 
mencoba menarik Yeowun pergi. Tapi Yin Moha menghentikannya. 

"Minggir!" 

"Kamu harus mempercayai Putra Mahkota." 

"B-dia akan mati! Aku tidak bisa ... YU! " 
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Saat itulah Yeowun melepas jarinya dan Mun Yu jatuh ke tanah. Hidung dan mulutnya yang 
berdarah darah hitam sekarang memiliki uap keluar dari mereka. 

"PINDAH!" 

Mun Yun mendorong Yin Moha keluar dan mengambil Mun Yu. Dia tidak dalam kondisi 
yang baik untuk memulai, tapi sekarang dia tampak mati rasa dan tanpa energi. 

"YU! YU !!!! " 

Mun Yun meraih lengan Mun Yu dan mengguncangnya dengan marah. Tapi Mun Yu tidak 
menanggapi atau bereaksi. Mun Yun menjadi marah karena Yeowun baru saja 
mengacaukan Mun Yu ke titik di mana ia tidak bisa disembuhkan dan bangkit dan melotot. 

"Putra Mahkota! Apa yang baru saja kau ... Hah? " 

Saat itulah Mun Yu meraih tangan Mun Yun. 

"Sakit .... Kepalaku ... sakit ... " 

"Y-YU! Apakah kamu baik-baik saja?" 

Mun Yun kemudian melihat kembali ke Mun Yu. Tapi Mun Yun menjadi kaget dan tidak bisa 
menutup mulut. 

"A-apa yang ada di dunia ..." 

Tidak ada perubahan besar. Tapi dua mata Mun Yu yang selalu fokus pada dua hal berbeda 
sekarang memandang Mun Yun seperti orang normal. 

"Ya Tuhan..." 

Mun Ku juga sangat terkejut sehingga dia menutup mulutnya dengan tangannya dan 
menangis. Ini pertanda bahwa Mun Yu sedang menyembuhkan. 
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Chapter 220 
Chapter 220: Anonymous (1) Mun Yu masih memiliki mulut setengah terbuka dan air liur 
dengan senyum aneh di wajahnya. Hu Bong dan Bakgi tidak dapat menemukan banyak 
perbedaan, tetapi keluarga yang telah menghabiskan waktu lama dengan mudah 
menemukan perbedaannya. Perbedaan kecil ini cukup membuat Penatua ke 8 Mun Yun 
menangis. 

"Kepalaku ... sakit ... sakit ..." 

"Yu!" 

Mun Yun memeluk Mun Yu dengan keras dan menangis. Mun Yun, setelah kehilangan 
anaknya dalam suatu insiden, memiliki cinta yang mendalam kepada cucunya, yang 
merupakan anggota keluarganya yang terakhir. 

Mun Ku juga meneteskan air mata kegirangan dengan matanya yang memerah. 

'Kekuatan Guru tidak terbatas ...!' 

Hu Bong kemudian menoleh ke Yeowun dengan tatapan heran. Bakgi berbagi perasaan 
yang sama. Dia tahu bahwa Yeowun memiliki pengetahuan tentang racun dan obat-obatan 
karena dia pernah tahu Bakgi diracuni, tetapi Bakgi tidak berpikir sebanyak itu. 

"Dia sendiri seperti dewa." 

Bakgi sangat terkejut bahwa dia bahkan berpikir mungkin Chun Yeowun adalah orang 
sungguhan yang dapat berkomunikasi dengan dewa. Dan kejutan dan kegembiraan dari 
keajaiban Yeowun berlangsung cukup lama. 

Itu setelah dua jam ketika Yeowun dan kelompoknya meninggalkan rumah klan Demon 
Dragon. Jumlah mereka empat ketika mereka masuk, tetapi sekarang mereka berusia lima 
tahun, dengan saudara kembar Mun Ku, Mun Yu ditambahkan ke dalam kelompok. Di 
tangan Yeowun, dia memegang label oranye agar mereka bertemu dengan Dokter yang 
saleh. 

'Jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, maka aku tidak perlu tanda ini. Anda dapat 
menyimpannya untuk diri sendiri dan menggunakannya untuk keuntungan Anda sendiri. ' 

Mun Yun memutuskan untuk meminta Mun Yu tinggal di rumah klan Ghost Illusion untuk 
sementara waktu. Mun Yun dan Huan Yi adalah teman dekat dan Mun Yu membutuhkan 
perawatan rutin dari Yeowun, jadi diputuskan. 

"Tolong rawat cucuku." 
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Yeowun dan anggotanya kemudian membawa Mun Yu kembali ke rumah klan Ghost 
Illusion. Itu dekat waktu makan malam. Matahari sudah terbenam karena sudah musim 
dingin. Ketika mereka kembali, seseorang sedang menunggu dengan Huan Yi. 

"Hah?" 

Itu adalah wanita paruh baya yang tampak keras kepala, seorang wanita dengan wajah Yin 
Moha sebelum dia menjalani rekonstruksi tubuh. Dia adalah agen klan Ghost Illusion yang 
berpura-pura menjadi Yin Moha saat dia pergi. Huan Yi menemukan Yeowun dan anggota-
anggotanya dan turun, dan tersenyum ketika dia menemukan Mun Ku tanpa topengnya. 

[Keponakanku akhirnya keluar dari topeng! Kamu terlalu cantik untuk menyembunyikan 
wajahmu. Lihat saja kamu ... huhu!] 

'Ugh, Paman Huan!' 

Mun Ku tersipu oleh pesan telepati menggoda Huan Yi. Dia telah menghabiskan empat 
tahun sebagai laki-laki, jadi dia malu ketika orang lain menyebut dia sebagai seorang gadis. 
Huan Yi tersenyum dari reaksi dan berjalan ke Yeowun. 

"Selamat datang, Putra Mahkota. Apakah semuanya berjalan dengan baik? " Huan Yi 
bertanya dan Yeowun mengangguk. Huan Yi menganggap hal-hal tidak akan menjadi buruk 
karena mereka membawa Mun Ku, jadi dia tidak terkejut. 

"Selamat. Klan Iblis Naga akan sangat membantu Anda. " 

"Aku hanya beruntung dengan Mun Ku bersama kita. Bagaimana hal-hal terjadi pada Anda? 
" 

Yeowun kemudian bertanya pada Huan Yi tentang misinya. Huan Yi kemudian berlutut dan 
meminta maaf. 

"Saya minta maaf, pangeran saya. Penatua Sama dan saya pergi ke klan Mimpi Ilusi, tetapi 
kami tidak dapat melihat Penatua Mong. " 

"Apa?" 

"Sudah ada tamu di sana." 

Yeowun mengerutkan kening dan bertanya untuk berjaga-jaga. 

"Apakah itu ... Klan Pedang atau Nafsu?" 

"Oh? Bagaimana kamu tahu?" 

Huan Yi bertanya balik dengan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan, para pemimpin 
klan Pedang dan Nafsu telah mengunjungi rumah klan Hantu Ilusi. Huan Yi dan Sama Yi 
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menawarkan untuk menunggu untuk bertemu Mong Oh, tetapi mereka segera diminta 
untuk pergi tanpa mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. 

'Saya melihat.' 

Sama seperti Yeowun yang bertindak untuk mengambil tetua netral di sisinya, empat klan 
lainnya melakukan hal yang sama. Ini sudah jelas. Jika Penatua Mong telah menolak untuk 
melihat Sama Yi dan Huan Yi, maka itu berarti dia sudah memutuskan untuk berpihak pada 
empat klan. 

"Itu bukan kabar baik." 

"Aku minta maaf, pangeranku." 

"Tidak, mereka lebih cepat. Dan mengapa dia ada di sini? " 

"Oh." 

Yeowun kemudian bertanya tentang agen dengan topeng Yin Moha. Huan Yi menjawab, 
"Aku akan memberitahumu tentang itu sekarang. Belum lama sejak dia datang. Penatua 
Yin. " 

"Hah?" 

Yin Moha menjadi ingin tahu ketika Huan Yi memanggilnya. Dia juga ingin tahu mengapa 
salinannya yang seharusnya bertindak sebagai Yin Moha berada di rumah klan Ghost 
Illusion. 

"Salam, Putra Mahkota dan Penatua Yin. Saya No. 24. " 

Agen, yang menyebut dirinya sebagai No. 24, membungkuk. Yeowun mengangguk dan agen 
menjelaskan mengapa dia datang ke sini. 

"Penatua Yin. Ada penyusup di rumahmu. " 

"Pengacau? ... Apakah itu dari klan Pedang lagi? " 

"Tidak." 

Tidak seperti harapan Yin Moha, penyusup itu bukan dari klan Sword. No. 24 kemudian 
menjelaskan apa yang terjadi sekitar satu jam yang lalu. Sebagai agen terlatih, No. 24 tahu 
semua perilaku Yin Moha, jadi dia berpura-pura membaca buku di kantor mansion. 

"Aku sedang membaca buku di kantor ketika aku mendengar pesan telepati." 

[Yin Moha.] 
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No. 24 menjadi terkejut dan keluar dari kantor, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. 
No. 24 mencoba melihat-lihat ketika dia mendengar pesan lain. 

[Bertingkah secara normal. Jangan coba-coba menemukanku.] 

'Ah.' 

No. 24 kemudian menyadari bahwa pria misterius ini sangat kuat. No. 24 kemudian 
kembali ke tempat duduknya dan pura-pura terus membaca buku itu dan dia mendengar 
pesan lain. 

[Situasi berubah. Kami akan mempersingkat tanggal menjadi 10 hari sebelumnya.] 

Itu dia. Tidak ada lagi pesan yang datang setelah pemberitahuan mendadak. No. 24 
kemudian keluar setelah menunggu 10 menit dan mencari jejak pria itu, tetapi tidak ada 
yang ditemukan. 

"Itu bukan sesuatu yang bisa aku tangani sendiri, jadi aku datang ke sini untuk 
memberitahumu." 

Dan ketika dia selesai, Yeowun menatap Yin Moha dengan tatapan serius. Yin Moha juga 
mengangguk pelan pada Yeowun. Keduanya menyadari siapa pria yang mengirim pesan itu. 

"Anonim..." 

Dia yakin bahwa pria itu Anonim. Itu adalah prajurit misterius yang mengajarkan Yin Moha 
dan dua tetua lainnya dari pembentukan pertama Pedang Setan Dua Puluh Empat. 

"Ah!" 

Yin Moha kemudian mengerutkan kening pada apa yang telah dia dengar. Hanya lima hari 
yang lalu ketika dia menjelaskan Anonim ke Yeowun. Dia bilang dia punya 2 minggu untuk 
bertemu Anonim. 

"...Hari ini." 

Berbicara sekitar 10 hari, maka hari itu hari ini. Yin Moha menjadi bingung karena Anonim 
tidak pernah mengubah tanggal sebelum ini. 

"Aku tidak yakin mengapa dia mengubah tanggal." 

Dia berbicara dan Yeowun tersenyum. 

"Mungkin sesuatu terjadi padanya. Baik." 
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Yeowun sangat ingin bertemu dengan Anonim yang tahu Pedang Setan Dua Puluh Empat 
dan Kekuatan Pedang Setan Langit. Meskipun tidak terduga hari itu akan datang secepat 
ini. 
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Chapter 221 
Chapter 221: Anonymous (2) Di tengah malam, menuju Five Wise Peak, sisi barat daya 
kastil setan. Puncak ini adalah puncak tertinggi ketiga di semua puncak Gunung Sepuluh 
Ribu. Ada seseorang yang menembak melalui puncak dengan sangat cepat. Hanya dalam 
dua puluh menit, pria itu naik ke puncak. Saat dia melangkah di puncak, sinar bulan 
menyinari banyak puncak. Itu adalah pemandangan yang luas dan megah. 

"Wah." 

Udara dingin membawa uap ke nafas. Orang yang baru saja bangun di puncak adalah Yin 
Moha. Dia menutupi wajahnya dengan topeng kulit tuanya untuk menyembunyikan bahwa 
dia telah melalui rekonstruksi tubuh. 

"Penatua Yin." 

Dia kemudian mendengar suara. Itu adalah pemimpin klan Pedang, Kingbonki, dengan 
janggut pendek dan mata agresif. Dia duduk di atas batu, tetapi bangkit dan berjalan ke Yin 
Moha. 

"Kupikir kita bertiga akan berkumpul lagi, tetapi hanya ada kita berdua sekarang." 

"Bah." 

Yin Moha mengejek Kingbonki. Kingbonki tahu bahwa Yin Moha membenci klan Blade atau 
Wise karena sejarah mereka, jadi dia tidak banyak bicara. 

"Tapi karena kamu di sini, kamu telah membuat pencapaian dalam formasimu." 

"Aku tidak bertukar kata dengan bajingan yang mengkhianatinya." 

"Hah. Yin Moha yang sama. " 

Kingbonki lalu menggelengkan kepalanya. Yin Moha tidak pernah mencoba berbicara 
dengannya atau Mu Jinwon setiap kali mereka berkumpul di tempat ini. Dia selalu melotot 
dengan tatapan jijik. 

'Tidak ada yang akan berubah apa pun yang Anda lakukan. Mulai hari ini, klan Pedang kita 
akan menjadi penerus sejati Pedang Setan. ' 

Klan Pedang, meskipun diusir, ingin menjadi penerus sejati Pedang Setan. Dan dengan Mu 
Jinwon, prajurit terkuat selain Lord dan Great Guardian, pergi, Kingbonki percaya 
kemenangan adalah miliknya. Dan ada satu hal yang dia tahu ketika dia bertemu 
Anonymous terakhir kali. 

'Jika aku benar, dia mungkin ... oh. Sudah hampir waktunya. ' 
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Dengan bulan muncul di langit, hampir waktunya. Pria itu selalu datang pada waktu yang 
tepat, jadi sudah saatnya dia tiba. Itu dulu. 

Seseorang muncul di puncak. Pria itu dengan cepat mendatangi mereka dengan pakaian 
hitam dan topeng. Itu anonim. 

"Kamu tepat waktu." 

Itu suara yang sama. Dari reaksinya, yakin bahwa dia tidak terkejut menemukan hanya 
mereka berdua di sini tanpa Mu Jinwon. Itu wajar bagi pria seperti itu untuk mengetahui 
tentang kematian Mu Jinwon. 

"Siapa pria ini sebenarnya?" 

Yin Moha memandang Anonim. Dia belum mencapai tahap akhir tingkat master superior, 
tapi dia masih tidak bisa merasakan betapa kuatnya Anonim ini. Ini hanya tampak mungkin 
jika pria itu lebih kuat dari tahap akhir tingkat master superior. 

"Aku berterima kasih sudah datang ke sini, bahkan ketika aku mengubah tanggalnya. Kalau 
begitu mari kita langsung ke intinya. Siapa di antara kamu yang akan ... " 

Saat itulah Kingbonki berlutut. 

"...Apa ini?" 

Anonim menjadi bingung pada Kingbonki yang sedang berlutut. Yin Moha juga menjadi 
bingung. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Kingbonki kemudian membungkuk dengan sopan dan berteriak, "Penatua ke-2, dan 
pemimpin klan Pedang, menyapa Ketua Tertinggi!" 

"Apa?" 

Mata Yin Moha tumbuh besar dan beralih ke Anonim. Dia menganggap Anonymous 
berhubungan dengan Sekte dalam beberapa cara, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 
pria itu adalah Ketua Tertinggi, yang telah lulus ujian keenam Akademi 70 tahun yang lalu. 

'Keterampilan pedang itu ... itu pasti dia.' 

Kingbonki ingat formasi pedang yang kuat yang Anonymous tunjukkan. Begitu mereka 
melihatnya, Kingbonki dan Mu Jinwon terkejut. Dua dari mereka telah bertarung dengan 
Chun Yujong dalam banyak pertempuran, jadi mereka tahu Seni Pedang Setan Langit, dan 
formasi pedang yang digunakan oleh Anonymous sangat mirip dengannya. Mereka pada 
awalnya bingung jika Tuhan menguji mereka, tetapi mereka dengan cepat menyimpulkan 
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bahwa itu tidak mungkin karena Tuhan saat ini bertindak terhadap enam klan. Kingbonki 
berpikir lama setelah dia kembali ke rumahnya dan sampai pada suatu kesimpulan. 

'Siapa lagi selain Tuhan yang tahu tentang Seni Pedang Setan Langit? Kemudian...!" 

Kesimpulannya adalah Chun Inji, Ketua Tertinggi. Dia hilang sekitar 20 tahun yang lalu, jadi 
sepertinya itu satu-satunya jawaban yang logis. 

'Jika orang ini bisa masuk sekte dengan mudah, dan juga tahu rahasia klan kita, maka itu 
pasti Ketua Tertinggi.' 

Kingbonki yakin bahwa Anonymous adalah mantan Tuhan dan memberikan penghormatan 
yang sesuai. Ada kemungkinan bahwa dia bisa salah, tetapi jika dia benar, dia perlu 
menunjukkan rasa hormat yang pantas. Anonymous kemudian menatap Kingbonki 
sebentar dan berbicara. 

"Kingbonki. Anda telah membuat kesalahan ... " 

Saat itulah Anonim tiba-tiba berhenti dan menatap Yin Moha dan Kingbonki dan bertanya, 
"Siapa itu?" 

Suara itu berubah agresif. 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

"Kamu belum menepati janji." 

"Hah? T-tidak. Saya tidak mengerti..." 

"Hmph." 

Anonim kemudian menciptakan pedang qi di jarinya dan melemparkannya ke belakang. 

"Apa yang kamu ... ya ?!" 

Kingbonki menjadi kaget dan mendongak. Dari sisi yang berlawanan, melalui rumput yang 
terpotong, seseorang keluar dari sana. Kingbonki terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa 
dia melihat orang ini di sini. 

"Putra Mahkota!!" 

Itu adalah Chun Yeowun. 
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Chapter 222 
Chapter 222: Anonymous (3) Sekitar satu jam yang lalu, ada seseorang yang tiba di Five 
Wise Peak. Itu adalah Chun Yeowun. Setelah mengetahui bahwa hari telah berubah menjadi 
hari ini, Yeowun berbicara dengan Yin Moha dan memutuskan untuk tetap di Five Wise 
Peak terlebih dahulu. 

"Aku akan pergi denganmu." 

Huan Yi mengatakan dia akan pergi bersama karena itu berbahaya, tetapi Yeowun tahu 
bahwa Anonim lebih kuat dari ketiga tetua, jadi dia menolak. Jika Anonim sekuat itu, maka 
dia mungkin akan menemukan bahwa ada orang yang bersembunyi dan tidak 
mengungkapkan dirinya. Yeowun kemudian menemukan tempat yang bagus untuk 
bersembunyi. Ada daerah semak lebat di puncak, dan dia bersembunyi di dalamnya untuk 
menunggu Anonim muncul. 

"Penatua kedua." 

Yang pertama yang mencapai puncaknya adalah Kingbonki. Dia juga seorang pejuang 
tingkat master yang unggul, tapi dia lebih lemah dari Yeowun sehingga dia tidak bisa 
menemukan Yeowun. Bahkan setelah waktu yang lama, Kingbonki tidak merasakan 
Yeowun dalam persembunyiannya. Segera, Yin Moha juga mencapai puncaknya dan 
akhirnya, pria yang Yeowun tunggu telah mengungkapkan dirinya. Itu adalah pria 
berpakaian hitam. 

'Ah.' 

Yeowun menjadi heran. Dia tahu bahwa pria ini berkuasa, tetapi dia heran dengan cara 
Anonymous menyembunyikan kekuatannya. Itu membuktikan bahwa pria itu sama atau 
lebih kuat daripada Yeowun dalam kekuasaan. Dia menjadi penasaran. 

"Aku harus memeriksanya." 

Yeowun kemudian berpikir Anonymous akan menunjukkan format pertama dari Angkatan 
Pedang Setan Langit untuk menguji dua tetua, jadi dia pikir dia akan menonton itu terlebih 
dahulu. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anonim tiba-tiba berbalik dan 
melemparkan pedang qi ke arahnya. 

"Dia menemukanku!" 

Yeowun kemudian mengambil langkah untuk menghindari serangan itu. Tetapi dengan 
lokasinya yang terungkap, tidak ada cara untuk bersembunyi. 

"Putra Mahkota!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Kingbonki mengerutkan kening ketika Yeowun muncul. Itu adalah rahasia antara tiga tetua. 
Jika Chun Yeowun ada di sini, maka pelakunya hanya satu. Kingbonki menatap Yin Moha 
dengan tatapan tajam. 

"Penatua Yin! Itu kamu!" 

Yin Moha sudah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memihak Yeowun. Dia 
adalah satu-satunya alasan yang mungkin untuk Chun Yeowun datang ke sini. 

"Bah. Ya, ini aku. " 

"Mengapa kamu membawa Putra Mahkota ke sini ?! Apakah Anda keluar dari pikiran 
Anda? " 

Kingbonki menjadi geram dan berteriak. Dia telah menunggu saat ini ketika dia akan 
berhasil skill Twenty Four Demon Sword dari Sword Demon dan itu sekarang hilang. 

"Hah, jadi kamu sangat putus asa?" 

Yin Moha mencabut pedangnya. Dia ingin menemukan Keluarga Pedang sejati di tempat ini, 
jadi dia tidak ragu untuk bertarung. 

"Ugh! Anda di luar kendali! " 

Kingbonki ingin memotongnya sekarang, tapi ini bukan waktunya. Kingbonki berlutut dan 
berbicara dengan Anonim. 

"Tuhan Yang Maha Besar! Ini bukan ulahku! Saya telah menepati janji Anda! Tolong izinkan 
saya untuk berhasil Pedang Iblis ... " 

Namun permohonannya yang putus asa tidak berhasil pada Anonim. 

"Sudah terlambat. Kalian tidak memiliki hak untuk menggantikan Pedang Setan Dua Puluh 
Empat. " 

"T-tidak! Wi-tunggu! " 

Kingbonki berteriak putus asa tetapi Anonymous mengambil langkah untuk keluar dari 
tempat itu. 

"G-Great High Lord!" 

Kingbonki berusaha mengikuti Anonim tetapi Yin Moha menghalangi jalannya. 

"Siapa yang menyuruhmu pergi?" 

"K ... KAU !!!!" 
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Kingbonki pemarah, tetapi ia berusaha menahan diri agar Anonymous bisa mengajarinya. 
Tetapi dengan hilangnya kesempatan itu, sifat agresifnya meledak sekaligus. Dia mencabut 
pedangnya dan memukul Yin Moha. 

"Hah!" 

Yin Moha kemudian dengan mudah menggunakan Pedang Setan Benar untuk 
mempertahankannya. Kingbonki menjadi kaget, karena dia pikir dia lebih kuat darinya. 

'Apa? Sejak kapan dia sekuat ini? ' 

Dia berpikir bahwa tidak ada orang lain selain Mu Jinwon atau Marakim yang lebih kuat 
darinya. Tapi dia terkejut setiap kali dia merasakan energi yang datang dari pedang Yin 
Moha. Dia bahkan berpikir dia akan kalah jika dia tidak melakukan yang terbaik. 

"Sialan!" 

Dan Anonymous, yang berlari menuruni puncak, sudah berada di tengah-tengah gunung. 
Keahliannya melangkah begitu cepat sehingga ia berlari seperti angin. 

'Memalukan.' 

Dia malu bahwa dia tidak bisa mengajar Twenty Four Demon Sword. Alasan dia menarik 
tanggal lebih awal adalah untuk mengajarkan Pedang Setan Dua Puluh Empat, tetapi 
sekarang telah gagal. 

"Yah, ada orang lain yang mempelajarinya sehingga tidak masalah." 

Dia berharap orang-orang yang memiliki hubungan dengan Pedang Iblis dari masa lalu 
akan mempelajarinya, tetapi dia tidak punya pilihan. 

"Aku akan membuatnya kehilangan ekor dan kembali." 

Dia melihat Chun Yeowun mengikutinya ketika dia pertama kali meninggalkan puncak. Dia 
tahu dia bisa kehilangan dia, jadi Anonymous menarik energi internalnya untuk 
mempercepat. Itu dulu. 

"Aaaaaaaaah!" 

Dia mendengar teriakan datang ke telinganya dan melihat ke atas. Saat itulah Chun Yeowun 
jatuh dari udara dan jatuh dengan White Dragon Blade. 

'Apa?' 

Anonim dengan cepat mencabut pedangnya dan memblokir White Dragon Blade. Ketika 
dua pedang menyerang satu sama lain, bobot dan kekuatan mendorong kaki Anonymous 
ke tanah. Seolah-olah dia didorong ke bawah oleh seribu ton. 
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'Tidak!' 

Anonim, yang hanya menggunakan setengah energinya, berpikir ia harus menggunakan 
lebih banyak dan menghabiskan 90% energinya. Dia kemudian bisa mendorong melawan 
Blade Naga Putih milik Yeowun. 

"Ugh!" 

Yeowun dibuang ke hutan dan dipukul di atasnya. Kayu dipecah dari energi. Yeowun 
terengah-engah dengan wajah pucatnya. Sepertinya dia telah menarik terlalu banyak 
energinya. 

"Aku seharusnya tidak melakukan ini lagi." 

Yeowun menggelengkan kepalanya. 

[Memulai mode penyembuhan diri pada struktur otot yang hancur dan tulang yang patah.] 

Suara Nano muncul di kepalanya dan rasa sakitnya dengan cepat mereda. Anonymous 
kemudian mengeluarkan tinjunya dari tanah dan berbicara dengan pandangan tercengang. 

"Apakah kamu melompat keluar dari atas?" 

Yeowun tidak menjawab, karena itu benar. Yeowun telah menggunakan keterampilan 
loncatannya, tetapi Anonymous terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengejarnya. Jadi 
Yeowun memerintahkan Nano untuk mengaktifkan mode nightvision dan menggunakan 
augmented reality untuk menghitung tujuan dan sudut pada bagaimana ia perlu melompat, 
dan melompat dari puncak. 

'Aku hampir mati.' 

Yeowun berpikir dia mungkin mati untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun berkat 
pertaruhannya, ia bisa mengejar ketinggalan Anonim sekaligus. 

"Bagaimana dia bisa menebak ke mana aku berlari dan melompat turun dari ketinggian 
itu?" 

Anonim memandang Yeowun dengan tak percaya. Ketinggiannya cukup sehingga akan 
menakuti prajurit mana pun untuk melompat. Itu terlalu tinggi dan itu bisa membunuhnya 
secara instan. 

"Dia seperti monster. Tapi tidak ada yang berubah. ' 

Anonim berpikir dia bisa menggunakan keterampilan melangkah untuk melarikan diri, 
tetapi kakinya mulai bergetar. 

'Tidak..' 
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Dia telah memblokir kekuatan pedang yang menimpanya, dan sepertinya dia tidak bisa 
bertahan melawannya. Dia mampu bertahan agar tulangnya tidak patah, tetapi otot-
ototnya tampaknya telah robek. 

"Wah." 

Tapi Yeowun dengan cepat disembuhkan oleh Nano. Dia bangkit dan memandang 
Anonymous dan berbicara. 

"Sudah waktunya untuk mencari tahu siapa kamu sekarang." 
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Chapter 223 
Chapter 223: Anonymous (4) "Kau mempertaruhkan hidupmu hanya untuk itu ...? Sangat 
menarik." 

Anonymous mengarahkan pedangnya pada Yeowun. 

"Tapi itu tidak mengubah apa pun." 

Jika Anonymous tidak bisa berjalan, maka hanya ada satu cara. Itu untuk mengalahkan 
Yeowun secepat mungkin. Jika Yeowun telah menerima kerusakan seperti itu dengan 
menjatuhkan dan melemparkannya ke kayu besar yang menyebabkan kayunya jatuh 
kembali, maka tidak akan terlalu lama untuk membuatnya jatuh. 

"Kamu tidak perlu bertengkar untuk mengetahui kadang-kadang." 

Anonim kemudian didakwa melawan Yeowun. 

'Hah?' 

Formasi pedang yang digunakan oleh Anonymous adalah Twenty Four Demon Sword. Itu 
adalah formasi pedang yang sama sekali berbeda dari apa yang diciptakan oleh Yin Moha. 
Kekuatan formasi lebih dari apa yang dibayangkan Yeowun. 

"Hmph!" 

Yeowun menghela nafas dan meraih White Dragon Blade. Formasi pedang dari Twenty 
Four Demon Sword yang digunakan oleh Anonymous bukanlah sesuatu yang Yeowun bisa 
lawan dengan Butterfly Blade Dance. 

"Aku akan melakukan yang terbaik dari awal!" 

Yeowun kemudian melepaskan formasi kedua Dewa Pedang. Anonim terkejut. 

'Keterampilan pisau Dewa Pedang!' 

Dia tahu apa skill pedang Yeowun itu. Pedang Setan Dua Puluh Empat bertabrakan dengan 
formasi blade dari Blade God. Dengan dua formasi kuat bertabrakan satu sama lain, gunung 
itu dipenuhi dengan suara bentrokan logam. Yeowun tidak terlihat hebat saat dia 
menancapkan pedangnya ke pedang. Energi Anonim jauh lebih dalam dari yang dipikirkan 
Yeowun. Energi itu terus memberi rasa sakit pada organ-organnya setiap kali pisau 
menghantam pedang. 

[Terdeteksi organ yang rusak dari pedang energi luar yang dikirim melalui bilah. Memulai 
mode penyembuhan otomatis darurat.] 
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Jika Nano tidak membantu, pertarungan akan berakhir sudah. Tapi formasi itu tidak terlalu 
kurang. Pedang Setan Dua Puluh Empat lebih lemah dari skill pedang Dewa Pedang. 

"Dia pasti memiliki energi yang lebih rendah." 

Anonymous mencoba untuk melawan keterampilan pedang Blade God dengan 
menggunakan energi yang kuat, tetapi Yeowun bertahan melalui dan datang dari malaikat 
aneh yang membuatnya sulit untuk dilawan. 

'Itu benar-benar keahlian Dewa Pedang. Kemudian!' 

Anonim kemudian mengambil langkah untuk menjauh dari keterampilan pisau. Dan ketika 
dia kembali, Yeowun berpikir dia harus menjatuhkannya sekarang dan melepaskan formasi 
ketiga. Serangan pisau yang kuat berlanjut dengan lancar untuk menyerang Anonim. Saat 
itulah Anonymous melarikan diri lebih cepat dan melepaskan pedang dari tangannya. Mata 
Yeowun bergetar. 

"Hah?" 

Dan dari jarak itu, Anonymous menggerakkan tangannya ke udara, dan pedang itu 
bergerak sendiri di udara untuk melepaskan formasi pedang. 

'Pedang Udara!' 

Ini adalah teknik yang disebut Pedang Udara di mana prajurit menggunakan energinya 
untuk mengendalikan pedang tanpa menyentuhnya. Itu hanya mungkin bagi orang-orang 
yang memasuki tingkat master tertinggi. Dan yang lebih mengejutkan adalah skill pedang 
yang digunakan oleh teknik itu. 

'Kekuatan Pedang Setan Langit!' 

Itu adalah formasi kedua dari Kekuatan Pedang Setan Langit. Itu tidak memiliki koordinasi 
energi yang benar sehingga kekuatannya melemah, tapi itu pasti Kekuatan Pedang Setan 
Langit. Tetapi dengan pedang bergerak bebas dengan dirinya sendiri, itu masih sangat kuat 
seperti kekuatan aslinya. 

'Aku tidak membuatnya menggunakan Pedang Iblis Langit seperti ini.' 

Bahkan ketika pedang Yeowun bergerak dari sudut yang aneh, Anonymous tidak 
mengambil pedangnya sendiri sehingga dia bisa melawan formasi bilahnya. White Dragon 
Blade terlempar keluar dari tangan Yeowun dan Anonymous menyerbu untuk mengambil 
pedang dan memukul bahu Yeowun. 

"UGH!" 
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Yeowun kemudian didorong mundur delapan langkah. Yeowun meraih bahu 
pendarahannya dan menatap Anonymous. 

'Dia kuat ... untuk berpikir prajurit yang kuat itu bersembunyi di dalam kultus. Apakah dia 
benar-benar Ketua Tertinggi? 

Sulit untuk menjelaskan identitasnya jika dia tidak. 

"Hah hah.." 

Anonim mulai terengah-engah. Wajahnya disembunyikan, tetapi tangannya memiliki urat-
urat darah yang muncul, menunjukkan bahwa ia telah menggunakan banyak energinya. 
Tetapi para prajurit dengan tingkat master tertinggi memiliki cara untuk meregenerasi 
energi mereka melalui bernafas dengan sangat cepat. 

"Hoo ... Hoo ..." 

Uap putih keluar dari mulutnya dan napasnya tenang. Anonymous mengarahkan 
pedangnya pada Yeowun dan berbicara. 

"Kamu sudah melihat perbedaan kekuatannya. Anda tidak cocok dengan saya. Jangan ikuti 
saya lagi. " 

"Ini belum selesai." 

Yeowun tampaknya tidak peduli dengan peringatan Anonim. Anonim menggelengkan 
kepalanya. 

"Dia tidak akan menyerah." 

Yeowun pasti menyadari bahwa Anonymous sudah pada tahap yang lebih tinggi dalam 
kekuasaan, tetapi Yeowun tidak menyerah. 

"Dia tidak memberiku pilihan. Saya harus menurunkannya. " 

Tidak seperti sebelumnya, energi bermusuhan yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Ini 
peringatan. Itu adalah tindakan untuk menunjukkan bahwa dia akan datang untuk 
kehidupan Yeowun saat ini. 

"Ambil ini!" 

Pedang dari Anonymous kemudian terbang seolah-olah itu hidup menuju Yeowun. 

'Aku akan membuatmu menyerah! Anda tidak akan membela diri terhadap formasi ini! ' 

Anonymous kemudian menggunakan formasi pedang terbaik yang dia tahu melawan Chun 
Yeowun. Itu adalah formasi keempat dari Kekuatan Pedang Setan Langit. Dengan 
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Anonymous mengayunkan jarinya, pedang itu bergerak dengan cara mengayun dalam 
formasi keempat Angkatan Pedang Setan Langit. 

"Wah..." 

Yeowun lalu menghela nafas dalam-dalam dan meraih White Dragon Blade dan 
melepaskan formasi blade dari God Blade. Dua formasi menyerang satu sama lain. Formasi 
keempat dari Kekuatan Pedang Setan Langit sangat kuat. Itu tidak sempurna karena 
kehilangan aliran energi yang benar, tapi itu masih cukup untuk melukai tubuh Yeowun. 

"Ini akhirnya!" 

Dengan setengah dari formasi pisau yang dilawan, Yeowun hampir hilang. Anonymous 
yakin bahwa dia akan menang. 

'Apa?!' 

Saat itulah penjaga pergelangan tangan di lengan Yeowun membentuk satu pedang hitam. 
Yeowun lalu meraih pedang hitam dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya 
menggunakan skill pedang. Kedua mata Anonim menjadi kaget. 

"A-apa itu ?!" 

"Haaaaaah !!!" 

Dan dengan teriakan, Yeowun mengambil langkah dan pedang hitamnya di tangan kirinya 
melepaskan formasi pedang yang kuat. Itu adalah formasi keempat benar dari Kekuatan 
Pedang Setan Langit. Dengan skill pedang dari Dewa Pedang di sebelah kanan, dan 
Kekuatan Pedang Setan Langit di tangan kiri, pedang hitam dan putih bergerak melintasi 
udara. 

"A-aku tidak bisa mempertahankan ini!" 

Kekuatannya luar biasa. Formasi pedang Anonymous dimentahkan dengan mudah dan 
pedang itu hancur berkeping-keping. 

"UGH!" 

Dengan energi yang dibelokkan kembali, Anonymous terlempar ke belakang. Dia akan 
jatuh ke tanah jika tidak ada pohon di sana. Dan ketika Anonymous mencoba bangkit 
sambil menahan rasa sakit yang datang dari organ-organnya yang rusak, Chun Yeowun 
sudah berada di atasnya dan kedua pedangnya menyilang di leher Anonymous. 
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Chapter 224 
Bab 224: Anonim (5) 

Anonymous terkejut melihat Bilah Naga Putih dan Pedang Setan Langit mengarah ke 
lehernya. Perbedaan kekuatan itu jelas. Tahap akhir dari tingkat master superior dan 
masuknya level master tertinggi hanya satu perbedaan tahap, tetapi perbedaannya sangat 
parah. Dari melihat perbedaan kekuatan, bisa dipastikan bahwa Yeowun tidak memiliki 
peluang untuk menang. Tapi serangan yang baru saja dibuat Yeowun cukup untuk 
membalikkan keadaan. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa keterampilan yang 
Yeowun gunakan sendiri-sendiri seperti keterampilan pedang legendaris di seluruh Yulin. 
Dan dia hanya menggunakan keduanya dengan kedua tangan seperti yang biasa dilakukan 
Mu Jinwon, jadi kekuatannya sangat besar. 

"Dia monster." 

Anonim mengira dia telah memahami musuh, tetapi dia tidak mengerti. Anonim bertanya 
pada Chun Yeowun, "... Apakah kamu akan membunuhku?" 

"Belum." 

Itu berarti dia selalu bisa membunuh Anonim jika dia mau. Anonim kemudian menatap 
pedang hitam dan bertanya, "Pedang itu ... apakah itu Pedang Setan Langit?" 

Mata Yeowun bergetar pada pertanyaan itu. Dia berharap Anonymous menjadi orang yang 
terkait dengan Sekte, tetapi pria itu bahkan tahu pedangnya. Kemungkinan pria itu adalah 
pemimpin dari dalam kultus. Yeowun kemudian memotong topeng di wajah dengan Sky 
Demon Sword-nya. Wajah itu terungkap di bawah topeng. 

"Hah?" 

Yeowun mengerutkan kening. Tidak seperti harapannya menemukan Great High Lord, atau 
satu dari penatua kultus, itu adalah seseorang yang Yeowun tidak kenal. Anonim tampak 
seperti pria berusia 30-an dan memiliki fitur asing. Yang menarik adalah matanya, dengan 
mata kanannya yang biru. Dia bahkan tampak seperti bukan dari tanah Jianghu. Tapi 
Yeowun tidak tertarik dengan penampilan asingnya. 

"Kamu siapa?" 

Anonim menjadi terkejut. Tampaknya Yeowun hanya tertarik pada apa itu Anonymous. 

'Menarik. Dia tidak peduli dengan penampilan saya yang berbeda. ' 

Anonim terdiam sesaat dan berbicara. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Putra Mahkota. Aku tidak akan bertarung atau melarikan diri, jadi tolong lepaskan aku. " 

"B-suara ini!" 

Anonim berbicara dengan suara yang sama sekali berbeda. Sepertinya dia memalsukan 
suaranya. Tapi suara baru itu adalah suara yang sangat dikenal Yeowun. 

"Great Guardian ?!" 

Itu adalah Great Guardian Marakim. Yeowun sangat terkejut dengan identitas Anonim yang 
tak terduga. 

'Itu bukan Ketua Tertinggi ...!' 

Yeowun kemudian ragu-ragu sebentar tetapi mengambil kembali White Dragon Blade dan 
Sky Demon Sword. Dengan mengembalikan energi iblisnya yang tak menyenangkan, 
pedang hitam itu kembali ke keadaan penjaga. Dia telah menunjukkan Sky Demon Sword 
dua kali ke Great Guardian sekarang. Yeowun bingung. Dia bingung tentang bagaimana 
Marakim tahu Pedang Setan Dua Puluh Empat dan Kekuatan Pedang dari Setan Langit, dan 
bahkan tahu tentang Pedang Setan Langit. 

"... Great Guardian, ceritakan semua yang kamu tahu." 

Yeowun bertanya dengan serius dan Marakim tersenyum pahit. 

"Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu terlebih dahulu ..." 

Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah ledakan raksasa menghantam seluruh 
gunung. Dua dari mereka memandang ke puncak gunung. Energi jahat dan kuat menyebar 
dari atas. Yeowun menjadi muram. Itu adalah tempat dimana Yin Moha dan Kingbonki 
bertarung. Marakim berbicara dengan Yeowun. 

"Putra Mahkota. Kita harus memanjat. Aku akan pergi denganmu. " 

Yeowun khawatir tetapi tidak bisa bergerak karena dia tidak selesai dengan Marakim, jadi 
Yeowun mengangguk dan dengan cepat mulai memanjat gunung. Marakim juga berlari, 
tetapi dia tidak bisa bergerak dengan cepat karena kerusakan internalnya. 

Pada puncaknya, sekarang sangat berbeda. Ada banyak kawah dan retakan di bawahnya. 

"Hah hah..." 

Yin Moha bergerak cepat saat dia terengah-engah. Pakaian bersihnya robek dan basah oleh 
darah, dan Yin Moha pucat karena kelelahan. Saat itulah sesuatu jatuh ke tempat dia 
berada, dan jika dia tidak cepat, dia akan menjadi seperti lubang yang dibuat. Awan debu 
menendang dan sesuatu raksasa muncul dari dalam. 
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Itu adalah makhluk yang bahkan lebih besar daripada Ko Wanghur, yang merupakan 
manusia terbesar dalam kultus, dan otot-ototnya membesar tidak teratur dengan urat-urat 
yang muncul di atasnya yang membuat kulitnya tampak merah. Matanya yang memerah 
juga menunjukkan kehadiran setan di dalam. Pria seperti binatang itu menggeram. 

"Grrrrrr .... Anda seperti tikus. Menurutmu berapa lama kau bisa berlari? " 

"Hah ... Hah ... Kingbonki !!" 

Pria seperti binatang ini adalah Kingbonki, Penatua ke-2. Dia sekarang adalah monster 
raksasa, yang melompat melawan Yin Moha. Kingbonki besar, tetapi dia juga sangat cepat, 
cukup untuk mengejar Yin Moha. Tetapi akurasinya tidak sebanding dengan kecepatannya, 
jadi Yin Moha nyaris tidak bisa berlari. 

"Kaaaaaaaa!" 

"Kyaaaaa!" 

Tinju raksasa Kingbonki memukulnya dan membuangnya. Dia menggunakan penghalang 
energinya, tetapi sepertinya tulang pergelangan tangan kirinya patah. 

"B-dia beradaptasi dengan itu." 

Kingbonki mulai terbiasa dengan tubuhnya yang berubah. Yin Moha mampu mengelak 
beberapa kali, tetapi dia dipukul kali ini. Dia merebahkan diri di lengan kirinya yang patah 
dan menggunakan pedangnya sebagai tongkat untuk bangkit dan melotot. 

"Krrrrrrr ... hahaha." 

"Hah .. hah ... apakah kamu pikir kamu bisa baik-baik saja meskipun menggunakan Blood 
Reversion ?!" 

Perubahan Kingbonki berasal dari Blood Reversion Art. Kingbonki yang kalah dari Yin 
Moha harus menggunakan Seni Pembalikan Darah. 

"Sialan!" 

Kingbonki, yang menolak koneksi apa pun ke Blood Reversion Art, ketika sub klannya 
terungkap menggunakannya, toh tahu seni terlarang ini. Dan dengan Kingbonki, seorang 
prajurit tingkat master mapan yang menggunakannya, kekuatan yang tumbuh berada di 
luar batas manusia biasa. 

"Hahahahaha! Apakah Anda pikir ini seperti sampah yang tidak lengkap itu ?! " 

"Tidak lengkap?" 
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"Art Great of the Blood milikku Pembalikan Dewa bukanlah sesuatu yang bisa 
dibandingkan dengan sampah yang tidak lengkap!" 

Awalnya, seni pengembalian darah menggunakan aliran energi pengguna untuk 
dihancurkan dan menghilangkan kesadaran pengguna yang menjadi masalah. Tetapi 
Kingbonki, yang harus kehilangan kesadarannya sejak lama, tampaknya tidak kehilangan 
kewarasannya. 

"Tidak mungkin!" 

"Wanita bodoh! Saya telah berhasil menghilangkan semua efek samping! " 

Yin Moha menjadi pucat. Jika efek samping dari seni pengembalian darah dihapus, maka 
klan Pedang adalah klan paling berbahaya di Kultus Iblis saat ini. 

'Tidak mungkin. Itu tidak mungkin.' 

Yin Moha menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada 
cara bagi klan Pedang untuk bersembunyi tentang seni Pembalikan Darah. Masih ada 
masalah yang tersisa sehingga mereka belum bisa mengungkapkannya kepada publik. 

"Itu cukup. Aku akan membunuhmu sekarang! " 

Kingbonki kemudian menuntut Yin Moha untuk menghabisinya. Begitu cepat sehingga dia 
sudah tiga langkah jauhnya dari Yin Moha. 

"MATI!!!" 
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Chapter 225 
Bab 225: Anonim (6) 

Anonymous terkejut melihat Bilah Naga Putih dan Pedang Setan Langit mengarah ke 
lehernya. Perbedaan kekuatan itu jelas. Tahap akhir dari tingkat master superior dan 
masuknya level master tertinggi hanya satu perbedaan tahap, tetapi perbedaannya sangat 
parah. Dari melihat perbedaan kekuatan, bisa dipastikan bahwa Yeowun tidak memiliki 
peluang untuk menang. Tapi serangan yang baru saja dibuat Yeowun cukup untuk 
membalikkan keadaan. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa keterampilan yang 
Yeowun gunakan sendiri-sendiri seperti keterampilan pedang legendaris di seluruh Yulin. 
Dan dia hanya menggunakan keduanya dengan kedua tangan seperti yang biasa dilakukan 
Mu Jinwon, jadi kekuatannya sangat besar. 

"Dia monster." 

Anonim mengira dia telah memahami musuh, tetapi dia tidak mengerti. Anonim bertanya 
pada Chun Yeowun, "... Apakah kamu akan membunuhku?" 

"Belum." 

Itu berarti dia selalu bisa membunuh Anonim jika dia mau. Anonim kemudian menatap 
pedang hitam dan bertanya, "Pedang itu ... apakah itu Pedang Setan Langit?" 

Mata Yeowun bergetar pada pertanyaan itu. Dia berharap Anonymous menjadi orang yang 
terkait dengan Sekte, tetapi pria itu bahkan tahu pedangnya. Kemungkinan pria itu adalah 
pemimpin dari dalam kultus. Yeowun kemudian memotong topeng di wajah dengan Sky 
Demon Sword-nya. Wajah itu terungkap di bawah topeng. 

"Hah?" 

Yeowun mengerutkan kening. Tidak seperti harapannya menemukan Great High Lord, atau 
satu dari penatua kultus, itu adalah seseorang yang Yeowun tidak kenal. Anonim tampak 
seperti pria berusia 30-an dan memiliki fitur asing. Yang menarik adalah matanya, dengan 
mata kanannya yang biru. Dia bahkan tampak seperti bukan dari tanah Jianghu. Tapi 
Yeowun tidak tertarik dengan penampilan asingnya. 

"Kamu siapa?" 

Anonim menjadi terkejut. Tampaknya Yeowun hanya tertarik pada apa itu Anonymous. 

'Menarik. Dia tidak peduli dengan penampilan saya yang berbeda. ' 

Anonim terdiam sesaat dan berbicara. 
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"Putra Mahkota. Aku tidak akan bertarung atau melarikan diri, jadi tolong lepaskan aku. " 

"B-suara ini!" 

Anonim berbicara dengan suara yang sama sekali berbeda. Sepertinya dia memalsukan 
suaranya. Tapi suara baru itu adalah suara yang sangat dikenal Yeowun. 

"Great Guardian ?!" 

Itu adalah Great Guardian Marakim. Yeowun sangat terkejut dengan identitas Anonim yang 
tak terduga. 

'Itu bukan Ketua Tertinggi ...!' 

Yeowun kemudian ragu-ragu sebentar tetapi mengambil kembali White Dragon Blade dan 
Sky Demon Sword. Dengan mengembalikan energi iblisnya yang tak menyenangkan, 
pedang hitam itu kembali ke keadaan penjaga. Dia telah menunjukkan Sky Demon Sword 
dua kali ke Great Guardian sekarang. Yeowun bingung. Dia bingung tentang bagaimana 
Marakim tahu Pedang Setan Dua Puluh Empat dan Kekuatan Pedang dari Setan Langit, dan 
bahkan tahu tentang Pedang Setan Langit. 

"... Great Guardian, ceritakan semua yang kamu tahu." 

Yeowun bertanya dengan serius dan Marakim tersenyum pahit. 

"Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu terlebih dahulu ..." 

Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah ledakan raksasa menghantam seluruh 
gunung. Dua dari mereka memandang ke puncak gunung. Energi jahat dan kuat menyebar 
dari atas. Yeowun menjadi muram. Itu adalah tempat dimana Yin Moha dan Kingbonki 
bertarung. Marakim berbicara dengan Yeowun. 

"Putra Mahkota. Kita harus memanjat. Aku akan pergi denganmu. " 

Yeowun khawatir tetapi tidak bisa bergerak karena dia tidak selesai dengan Marakim, jadi 
Yeowun mengangguk dan dengan cepat mulai memanjat gunung. Marakim juga berlari, 
tetapi dia tidak bisa bergerak dengan cepat karena kerusakan internalnya. 

Pada puncaknya, sekarang sangat berbeda. Ada banyak kawah dan retakan di bawahnya. 

"Hah hah..." 

Yin Moha bergerak cepat saat dia terengah-engah. Pakaian bersihnya robek dan basah oleh 
darah, dan Yin Moha pucat karena kelelahan. Saat itulah sesuatu jatuh ke tempat dia 
berada, dan jika dia tidak cepat, dia akan menjadi seperti lubang yang dibuat. Awan debu 
menendang dan sesuatu raksasa muncul dari dalam. 
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Itu adalah makhluk yang bahkan lebih besar daripada Ko Wanghur, yang merupakan 
manusia terbesar dalam kultus, dan otot-ototnya membesar tidak teratur dengan urat-urat 
yang muncul di atasnya yang membuat kulitnya tampak merah. Matanya yang memerah 
juga menunjukkan kehadiran setan di dalam. Pria seperti binatang itu menggeram. 

"Grrrrrr .... Anda seperti tikus. Menurutmu berapa lama kau bisa berlari? " 

"Hah ... Hah ... Kingbonki !!" 

Pria seperti binatang ini adalah Kingbonki, Penatua ke-2. Dia sekarang adalah monster 
raksasa, yang melompat melawan Yin Moha. Kingbonki besar, tetapi dia juga sangat cepat, 
cukup untuk mengejar Yin Moha. Tetapi akurasinya tidak sebanding dengan kecepatannya, 
jadi Yin Moha nyaris tidak bisa berlari. 

"Kaaaaaaaa!" 

"Kyaaaaa!" 

Tinju raksasa Kingbonki memukulnya dan membuangnya. Dia menggunakan penghalang 
energinya, tetapi sepertinya tulang pergelangan tangan kirinya patah. 

"B-dia beradaptasi dengan itu." 

Kingbonki mulai terbiasa dengan tubuhnya yang berubah. Yin Moha mampu mengelak 
beberapa kali, tetapi dia dipukul kali ini. Dia merebahkan diri di lengan kirinya yang patah 
dan menggunakan pedangnya sebagai tongkat untuk bangkit dan melotot. 

"Krrrrrrr ... hahaha." 

"Hah .. hah ... apakah kamu pikir kamu bisa baik-baik saja meskipun menggunakan Blood 
Reversion ?!" 

Perubahan Kingbonki berasal dari Blood Reversion Art. Kingbonki yang kalah dari Yin 
Moha harus menggunakan Seni Pembalikan Darah. 

"Sialan!" 

Kingbonki, yang menolak koneksi apa pun ke Blood Reversion Art, ketika sub klannya 
terungkap menggunakannya, toh tahu seni terlarang ini. Dan dengan Kingbonki, seorang 
prajurit tingkat master mapan yang menggunakannya, kekuatan yang tumbuh berada di 
luar batas manusia biasa. 

"Hahahahaha! Apakah Anda pikir ini seperti sampah yang tidak lengkap itu ?! " 

"Tidak lengkap?" 
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"Art Great of the Blood milikku Pembalikan Dewa bukanlah sesuatu yang bisa 
dibandingkan dengan sampah yang tidak lengkap!" 

Awalnya, seni pengembalian darah menggunakan aliran energi pengguna untuk 
dihancurkan dan menghilangkan kesadaran pengguna yang menjadi masalah. Tetapi 
Kingbonki, yang harus kehilangan kesadarannya sejak lama, tampaknya tidak kehilangan 
kewarasannya. 

"Tidak mungkin!" 

"Wanita bodoh! Saya telah berhasil menghilangkan semua efek samping! " 

Yin Moha menjadi pucat. Jika efek samping dari seni pengembalian darah dihapus, maka 
klan Pedang adalah klan paling berbahaya di Kultus Iblis saat ini. 

'Tidak mungkin. Itu tidak mungkin.' 

Yin Moha menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada 
cara bagi klan Pedang untuk bersembunyi tentang seni Pembalikan Darah. Masih ada 
masalah yang tersisa sehingga mereka belum bisa mengungkapkannya kepada publik. 

"Itu cukup. Aku akan membunuhmu sekarang! " 

Kingbonki kemudian menuntut Yin Moha untuk menghabisinya. Begitu cepat sehingga dia 
sudah tiga langkah jauhnya dari Yin Moha. 

"MATI!!!" 
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