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Chapter 226 
Bab 226: Anonim (7) Yeowun kaget dengan apa yang dikatakan Wali Marakim kepada dia. 
Dia tidak bisa mengerti mengapa Marakim memanggilnya sebagai Chun Ma. Chun Ma 
adalah nama pendiri pendiri Sekte Iblis. 

"Penjaga Yang Hebat. Apa yang kamu bicarakan?" 

"Seperti yang saya katakan, Tuanku. Saya menghormati Chun Ma saat ini. " 

Yeowun mengerutkan kening ketika Marakim menjawab dengan serius. Yin Moha 
menyeret dirinya ke arah mereka dan menoleh ke Great Guardian dengan tatapan bingung. 

"Pangeranku. Apakah dia Anonim? " 

"... Dia adalah Guardian Hebat." 

"Apa? Dia Great Guardian Marakim? " 

Yin Moha, yang selalu tidak memiliki ekspresi, menunjukkan keterkejutannya kali ini. 
Kejutan pertama datang dari mengetahui bahwa Anonymous sebenarnya adalah Great 
Guardian, dan kejutan kedua datang dari melihat wajah asli Marakim untuk pertama 
kalinya. Wajah Marakim tidak terlihat seperti berasal dari Jianghu. 

'Jadi, Great Guardian yang mengumpulkan tiga penatua sampai sekarang ...' 

Dan Marakim, yang sedang membungkuk di tanah, mendongak dan berbicara dengan Yin 
Moha. 

"Penatua Yin. Anda harus menghormati Chun Ma saat ini. " 

"Apa? ... Chun Ma yang sekarang, katamu? " 

Yin Moha mengerutkan kening. Dia kemudian melirik ke pedang hitam yang dipegang 
Yeowun. Pada bilah yang bersinar hitam di bawah sinar bulan yang terang, ada ukiran yang 
mengatakan 'Pedang Setan Langit.' 

"Tu-tunggu ..." 

"Kamu pernah ke Altar Ayah, jadi kamu harus tahu juga." 

"Pedang Setan Langit !!" 

Dengan kata-kata serius Marakim, Yin Moha dengan cepat turun ke tanah dengan berlutut 
dan menundukkan kepalanya. Chun Yeowun menjadi lebih bingung ketika Yin Moha 
melakukan hal yang sama. 
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"Ugh ... apa yang kalian lakukan?" 

"Kamu adalah Chun Ma yang sebenarnya." 

"Maksud kamu apa?" 

Yin Moha yang menjawab sebaliknya. 

"Ada sebuah mezbah yang memiliki monumen-monumen mantan Lords dan surat wasiat 
Pendiri terakhir di sisi utara istana Lord." 

Yeowun ingat dia pernah mendengar ini. Sekali dalam setiap tahun, Sekte Iblis mengadakan 
upacara suci untuk Lords almarhum. Itu adalah hari ketika Pastor Chun Ma meninggal di 
masa lalu. Dan pada hari upacara, seluruh kastil menjalani ritual pembakaran, di mana para 
kultus menghabiskan setengah hari mereka membungkuk untuk mengenang. Para anggota 
yang mengurus upacara ini adalah Tuhan, Wali, dan Tetua, jadi mereka hanya yang 
diizinkan memasuki Altar Para Ayah pada waktu itu tahun itu. 

"Di dalam altar, ada sebuah monumen yang ditinggalkan Pastor Chun Ma dengan 
tulisannya sendiri." 

Yin Moha melihat monumen setiap kali ada upacara. Tulisan itu dikatakan ditulis oleh Chun 
Ma sendiri, jadi Yin Moha terlihat sangat dekat setiap kali dan mengingatnya dengan sangat 
jelas. 

"Pada monumen itu, dikatakan bahwa orang yang memperoleh Pedang Setan Langit sejati 
akan menggantikan nama Chun Ma." 

Yin Moha menemukan bahwa Pedang Setan Langit yang dimiliki oleh Tuan saat ini 
bukanlah Pedang Setan Langit yang asli setelah melihat monumen itu sendiri. 

"Ada juga Sky Demon Order yang terukir di monumen itu." 

Ordo Setan Langit. Itu adalah perintah yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma. Segala 
sesuatu tentang Kultus Iblis ditentukan oleh perintah Tuhan dan pertemuan Penatua, 
tetapi hukum dasar berasal dari Ordo Setan Langit. Itu adalah perintah langsung yang tidak 
dapat dipatuhi oleh seorang pemuja berhala, sekalipun itu adalah Tuhan. 

"Tapi Tuan saat ini tidak pernah berhasil menyandang gelar Chun Ma." 

Bagi Sekte Iblis, Pastor Chun Ma sendiri adalah dewa. Bahkan jika Tuhan berada di atas 
semua dalam sekte, dia tidak bisa tidak mematuhi Perintah Setan Langit. Ini berlaku untuk 
enam klan juga. Itu karena Sky Demon Order adalah fundamental yang mempertahankan 
Demonic Cult sebagai satu. 

"Pedang yang dibawa Tuhan sekarang adalah replika. Setiap Penatua tahu ini. " 
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'Ah...' 

Yeowun menatap pedang hitamnya. Dia bingung mengapa pedang itu memiliki ukiran yang 
mengatakan Pedang Setan Langit, tetapi sekarang misteri itu terpecahkan. Pedang hitam 
Yeowun adalah Pedang Setan Langit sejati. 

"Jika Tuhan tahu pedangnya palsu atau tidak, maka dia bisa saja melawan Sky Demon 
Order. Dan juga aneh mengapa para penatua tidak mengajukan keberatan. " 

Tuhan yang Yeowun tahu sepertinya adalah orang yang akan mencoba mengambil manfaat 
darinya. Bahkan jika Sky Demon Order benar, Tuhan yang memegang Pedang Setan Langit 
palsu sudah cukup untuk mendiskreditkan martabatnya. Tidak yakin mengapa ini terus 
terjadi bahkan ketika Tuhan dan semua penatua mengetahui fakta ini. 

"Seperti yang kamu katakan, kita tidak tahu mengapa Tuhan tidak berusaha 
menyembunyikan pedangnya palsu, tetapi alasan mengapa kita para Penatua tidak 
mengajukan masalah dengan ini adalah karena apa yang dia dengar dari generasi ke 
generasi." 

"Dan apa itu?" 

Ada desas-desus bahwa Pedang Setan Langit sejati dirampok 500 tahun yang lalu karena 
insiden Dewa Pedang. Ini adalah sejarah yang memalukan sehingga Tuhan dan Tetua 
memutuskan untuk dengan sengaja menyembunyikan desas-desus ini. Itu masuk akal 
sehingga Yeowun mengangguk. Saat itulah Marakim menggelengkan kepalanya. 

"Sebagian besar Penatua Yin mengatakan itu benar, tetapi ada sesuatu yang perlu saya 
koreksi." 

"?" 

"Alasan mengapa Tuhan tidak menyebutkan Pedang Setan Langit adalah karena Penjaga 
Perintah Setan Langit." 

"Guardian of the Sky Demon Order?" 

Yin Moha menjadi bingung. Dia tidak begitu tahu tentang detail kultus seperti para tetua 
lainnya, tapi tetap saja, dia belum pernah mendengar gelar seperti itu. Marakim 
melanjutkan, "Penjaga Ordo Setan Langit selalu berdiri di bawah Ordo Setan Langit dan 
membantu para Dewa sepanjang sejarah. Tugasnya adalah mengawasi Tuhan agar dia tidak 
melanggar Ketertiban Sky Demon. " 

Orang yang membuat Perintah Setan Langit adalah Pastor Chun Ma. Jadi untuk melindungi 
ordo, Chun Ma telah mengajarkan seni bela dirinya sendiri kepada Penjaga Ordo Setan 
Langit sehingga mereka selalu bisa lebih kuat daripada Tuhan. 
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"Aku tidak menyangka prajurit sekuat itu disembunyikan di dalam kultus ...!" 
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Chapter 227 
Bab 227: Anonim (8) Yin Moha terkejut menemukan kebenaran. 

"Penjaga Ordo Setan Langit selalu bertindak secara diam-diam di bawah Tuhan, jadi tidak 
ada sesepuh agama lain yang mengetahui hal ini." 

Dan Wali Agung Marakim tahu kapan seharusnya tidak ada sekte lain yang tahu. 

"Tunggu ... maksudmu?" 

Marakim mengangguk ke pertanyaan Yeowun. 

"Iya. Saya Guardian of the Sky Demon. Itu adalah gelar rahasia yang diberikan kepada 
semua Pelindung Agung dalam sejarah. " 

"Ah." 

Marakim kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan medali mutiara biru. Di bagian 
depan, ada simbol Great Guardian yang terukir di atasnya. Tetapi di bagian belakang, ada 
ukiran yang mengatakan 'Sky Demon Order.' 

"S-Sky Demon Order!" 

Meterai dan perintah Chun Ma itu sendiri terukir pada medali Wali Agung. Yang menarik 
adalah ada garis yang melintasi ukiran Sky Demon Order. Sepertinya itu dibuat agar segel 
tidak bisa digunakan kembali untuk memalsukannya. 

"Medali ini dibuat oleh Pastor Chun Ma sendiri." 

"Ah..." 

Dengan ini, Marakim selalu harus menjaga Orde Setan Langit dengan hidupnya. Saat itulah 
Yeowun menjadi penasaran. Bagi Tuhan, orang seperti itu yang mengawasinya mungkin 
dianggap sebagai gangguan. 

"Bukankah Tuhan berpikir bahwa Penjaga Agung adalah ancaman baginya?" 

"Tidak, tuanku. Saya tidak bisa menyakiti Tuhan. " 

"... Apakah kamu pikir Tuhan dapat mempercayai itu?" 

Sejauh Yeowun tahu, Tuhan saat ini adalah orang yang sangat mencurigakan. Namun 
pertanyaan Yeowun segera diselesaikan. 

"Ayah Chun Ma membatasi kita. Itu dibuat melalui parasit beracun khusus. " 
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Pastor Chun Ma telah menempatkan parasit beracun khusus di dalam keluarga Great 
Guardian dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Parasit ini diciptakan oleh Chun Ma 
dan digunakan untuk menembus ke energi internal setiap Great Guardian. Jika dengan cara 
apa pun, seorang Wali Agung adalah untuk menyakiti Tuhan, maka racun itu akan 
diaktifkan, membunuh Wali Agung. 

"Tuhan telah mengambil reaktan, jadi jika aku menyakitinya, aku akan mati." 

"Ah..." 

Resep untuk membuat reaktan hanya diketahui keluarga Great Guardian, jadi mereka 
membuat reaktan setiap kali Tuhan baru diangkat dan berjanji setia. Ini adalah rahasia 
yang hanya diketahui oleh Lord dan Great Guardian. Jadi inilah mengapa Tuhan tidak 
menganggap Great Guardian sebagai ancaman, tetapi juga tidak bisa langsung melanggar 
perintah Setan Langit. 

"Jadi, itu telah disembunyikan selama beberapa generasi ..." 

Yeowun berbicara dengan nada pahit dan Marakim melanjutkan, "Pastor Chun Ma 
mengatakan bahwa Setan dimeteraikan dalam kultus. Dan dia menubuatkan bahwa orang 
yang memiliki hak akan memperoleh Pedang Setan Langit. " 

Itu adalah legenda Gua Segel Setan. Ratusan mantan pangeran mencoba di gua, dan tidak 
ada yang menemukan Pedang Setan Langit. Dan tentu saja, tidak ada yang mempelajari 
Kekuatan Pedang Setan Langit. 

"Kami, Wali, telah menunggu begitu lama untuk menemukan orang yang akan 
menggantikan kehendak Pastor Chun Ma." 

Dan ratusan tahun telah berlalu. Tetapi bahkan setelah periode waktu yang lama, tidak ada 
yang berhasil menyandang gelar Chun Ma dan keluarga Guardian hampir menyerah dalam 
hal ini. 

"Tapi semuanya sekarang berubah." 

"Berubah? Apa yang berubah? " 

"Kamu sekarang adalah Chun Ma yang sebenarnya. Kami Penjaga Setan Langit hanya 
melayani Chun Ma sebagai tuan kami. " 

"Ah." 

Dengan suara serius Great Guardian Marakim, Yin Moha bergetar kegirangan. Dia tahu apa 
yang Marakim bicarakan. Apa yang dikatakan Marakim adalah bahwa ia menerima Chun 
Yeowun sebagai tuannya, bukan Tuan Chun Yujong saat ini. 
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"Tolong beri saya Qi Setan Langit untuk saya." 

"Qi of Sky Demon?" 

"Apakah kamu tidak memiliki energi yang kamu peroleh dari Pedang Setan Langit?" 

"...Maksudmu ini?" 

Ketika Yeowun mengirim energi iblis yang tak menyenangkan ke Pedang Setan Langitnya, 
cahaya hitam kekuatan qi melonjak dari pedang. 

"Ahh ... aku tahu itu!" 

Melihat ini di depan matanya, Marakim terpesona. Dia yakin bahwa itu adalah Qi Setan 
Langit ketika dia melihat Yeowun menggunakannya untuk membunuh Kingbonki, dan 
sekarang sudah dikonfirmasi. 

"Apakah ini orangnya?" 

"Iya. Tolong berikan saya energinya, jadi saya bisa melayani Anda sebagai tuanku. " 

"Maksud kamu apa?" 

"Parasit racun ini dibuat dengan menggunakan qi Sky Demon oleh Pastor Chun Ma." 

Marakim mengatakan bahwa parasit yang diciptakan bersifat sementara karena Pastor 
Chun Ma tidak memiliki penggantinya. 

"Pastor Chun Ma meninggalkan surat wasiat yang mengatakan bahwa parasit itu akan 
mengenali pengguna qi dari Sky Demon sebagai tuannya. Tolong ambil saya. " 

Marakim berharap Yeowun mengendalikan kontrol parasit racun. Yeowun menatap 
Marakim dan meletakkan tangannya di atas kepala Marakim dan mengirimkan energi iblis 
ke kepala. Dan dengan energi yang masuk melalui kepala, Marakim membiarkan energi 
mengalir ke tubuhnya. 

"Ugh!" 

Ketika energi itu bersentuhan dengan parasit racun, Marakim merasakan sakit yang 
menjepit di jantung dan energi internalnya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Segera, 
energi diserap sepenuhnya dan mata Marakim bersinar dengan energi gelap yang tidak 
menyenangkan. 

Marakim kemudian menundukkan kepalanya ke tanah lagi dan berteriak. 

"Terima kasih telah menerima hamba yang rendah hati ini! Aku, Wali Besar dan Wali dari 
Ordo Setan Langit, Marakim bersumpah pada Chun Ma yang sebenarnya! " 
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Yeowun tersenyum. Prajurit terkuat dan Great Guardian Marakim sekarang telah 
memasuki flip Yeowun. Yeowun sekarang memegang kekuatan Guardian. 
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Chapter 228 
Chapter 228: Walking into the trap (1) "Ini semua hebat, tapi kamu punya penjelasan untuk 
dibuat." 

Dan setelah kesetiaan Marakim pada Chun Yeowun, Penatua ke-10 Yin Moha berbicara 
kepadanya. Yeowun juga setuju. Mereka telah mendengar tentang rahasia Pedang Setan 
Langit, tetapi mereka tidak mendengar apa pun tentang mengapa Marakim memalsukan 
dirinya sebagai Anonim dan mencoba untuk mengajarkan seni bela diri Setan Langit 
kepada tiga klan. Dan mengapa dia tahu Kekuatan Pedang Setan Langit. 

"Tentu saja. Saya yakin saya perlu menjelaskan. " 

Marakim tidak punya niat bersembunyi saat dia memutuskan untuk melayani Yeowun 
sebagai tuannya mulai sekarang. Marakim memulai ceritanya. 

"25 tahun yang lalu, Ketua Tertinggi yang Agung tiba-tiba turun dari jabatannya sebagai 
Tuan." 

Itu adalah puncak tertinggi dari Kultus Iblis dalam sejarah, jadi semua orang bingung 
dengan keputusan itu. The Great High Lord adalah salah satu dari lima prajurit Jianghu dan 
dia tidak terluka atau tua. 

"Saat itulah Ketua Tertinggi memerintah ekspedisi ke Kastil Kangsoh." 

Setelah mencoba beberapa kali menyerang Kastil Kangsoh, Ketua Tertinggi tiba-tiba turun 
dari jabatannya dan mengunci dirinya di ruang tertutup untuk berlatih. Setelah lima tahun 
dia keluar dari kamar. High High Lord telah menjadi sangat kuat saat itu. 

"Penatua Yin. Apakah Anda ingat ketika Ketua Tertinggi hilang? " 

"... Bukankah saat musim gugur?" 

Pada musim panen, Pangeran Besar Chun Inji hilang. Dia tidak mengatakan apa-apa atau 
meninggalkan kata-kata begitu banyak pemuja yang dikirim untuk menemukannya tetapi 
dia tidak ada tempat untuk dilihat. 

"Pada malam sebelum dia hilang ... aku melihat Ketua Tertinggi." 

"Apa? Anda melihatnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? " 

Sejauh yang diketahui Yin Moha, Wali Agung Marakim telah melayani di bawah Pangeran 
Besar Chun Inji dan Tuan Chun Yujong keduanya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak 
tahu ke mana Chun Inji pergi. 
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"Dia memerintahkanku untuk tetap diam, tapi dia tidak memberitahuku ke mana dia 
pergi." 

Pada malam sebelumnya, Chun Inji datang ke kamar Marakim secara rahasia. 

"Tuhan mengatakan kepada saya untuk merahasiakannya dan memberi saya perintah." 

"Perintah apa itu?" 

"Jika dia tidak kembali dalam 10 tahun, maka aku harus mengajar orang-orang yang 
memiliki koneksi dengan Keluarga Pedang seni bela diri Sky Demon. Dan aku seharusnya 
tidak memikirkan kehendak Setan Langit. " 

"Ah ... J-jadi itu perintah dari Ketua Tertinggi?" 

Chun Inji, sebelum ia menjadi Tuan, pernah memasuki ruang harta karun bawah tanah 
setelah melewati tes keenam. Itu sebabnya dia tahu rahasia Setan Langit. 

'Aku mengerti ... jadi Penjaga mempertahankan Akademi Iblis sehingga mereka tahu.' 

Wali memiliki akses ke perpustakaan dan brankas harta karun bawah tanah. Inilah 
sebabnya mengapa Marakim, atau Anonymous tahu Pedang Setan Benar dan Pedang Setan 
Dua Puluh Empat. Tapi Pedang Kekuatan Setan Langit masih menjadi misteri. 

"Dan ada apa dengan Pedang Kekuatan Setan Langit?" 

"... Itu diajarkan oleh Ketua Tertinggi sendiri." 

"Apa?" 

Sangat mengejutkan ketika mendengar bahwa Ketua Tertinggi telah mengajari orang lain 
bahwa hanya penerus Chun Ma yang bisa belajar. Tentu saja, seni bela diri membutuhkan 
aliran energi spesifik sehingga tidak banyak gunanya tanpa itu, tapi itu masih keputusan 
yang mengejutkan. 

"Great High Lord mengatakan dia telah menghabiskan lima tahun dalam pelatihan ruang 
tertutup untuk menciptakan aliran energi untuk Pedang Iblis Langit." 

Great High Lord Chun Inji, seorang jenius terkenal, pergi ke pelatihan ruang tertutup dan 
mencoba yang terbaik untuk menciptakan aliran energi yang akan bekerja menggunakan 
Sword Force of the Demon Setan. Dia akhirnya gagal, tetapi dia memiliki beberapa 
kemajuan. 

"Dia tidak bisa membuat aliran energi untuk sepenuhnya mencerna semua formasi, tapi dia 
menciptakan aliran yang akan memungkinkan penggunaan Sword Force of the Sky Demon 
setidaknya dalam keadaan tidak lengkap." 
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Chun Inji kemudian mengajarkan apa yang dia pelajari ke Marakim dan memerintahkannya 
untuk menyelesaikannya. Yeowun menjadi penasaran dan bertanya. 

"Bukankah lebih baik baginya untuk mengajarkan Pedang Iblis Langit kepada Tuhan 
sebagai gantinya?" 

"...Ya saya setuju. Saya tidak mengerti mengapa dia melakukan itu ... tetapi saya tahu bahwa 
Ketua Tertinggi tidak menyukai Tuan saat ini. " 

"Apa?" 

Yin Moha mengangguk ketika dia juga sepertinya tahu ini. 

"Aku telah mendengar. Diberitahu mukjizat bahwa Ketua Tertinggi bahkan mengijinkan 
Tuan yang sekarang diangkat menjadi Tuan. " 

Chun Inji lahir dari klan Wise. Karena itu, dia ingin penggantinya datang dari klan Wise, 
tetapi itu tidak berhasil. Setelah Akademi Iblis selesai, Chun Yujong dari klan Sword telah 
membunuh hampir setiap pangeran lainnya. Hanya ada dua pangeran yang tersisa ketika 
akademi berakhir. 

"Calon yang tersisa adalah saudara laki-lakinya sendiri dari klan yang sama, tetapi dia 
bahkan memotong lengan kanan saudaranya." 

Komentar ( 0 ) KOMENTAR PERTAMA Beri peringkat bab ini Pilih dengan Power Stone 
Chapter 229: Walking into the trap (2) Pada saat itu, klan Sword memiliki dua pangeran. 
Satu adalah Chun Yujong dan yang lainnya adalah Chun Yujing dari ibu yang berbeda. Chun 
Yujong tidak membunuh saudara laki-laki dari klan yang sama tetapi telah memotong 
lengannya sehingga ia tidak akan memiliki kompetisi. Evaluasi Chun Yujong menjadi sangat 
agresif dan bermusuhan. 

"Semua orang berpikir Ketua Tertinggi akan menjadikan Chun Yuay dari klan Setia sebagai 
Putra Mahkota, tapi dia tiba-tiba menjadikan Chun Yujong sebagai Tuan, jadi itu sangat 
mengejutkan pada saat itu." 

Tampaknya ada sesuatu yang lebih di latar belakang, tetapi Great Guardian atau Yin Moha 
tidak tahu detailnya. Apapun masalahnya, Great High Lord mengajarkan Sword Sword of 
the Demon Setan kepada Great Guardian, bukannya Lord. Awalnya Marakim menolak, 
tetapi ia harus mendengarkan perintah itu. 

"Tuhan memberi tahu saya bahwa jika dia tidak kembali dalam 10 tahun, maka bahaya 
besar akan datang ke Sekte Iblis." 

Marakim bertanya berkali-kali tentang apa yang sedang terjadi, tetapi Ketua Tertinggi tidak 
menjawab. Dan hari berikutnya, dia pergi dari kultus. Marakim menerima pesanan itu dan 
menyimpannya sebagai rahasia hingga hari ini. Dan ketika Yeowun mendengar ini, dia 
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menyadari bahwa Marakim menganggap mantan Tuan, Chun Inji sebagai tuannya daripada 
Tuan Chun Yujong. 

"Seperti yang diperintahkan, aku menunggunya selama 10 tahun." 

Dia menunggu kembalinya Pangeran Besar dengan selamat. Tapi Chun Inji tidak pernah 
kembali ke Sekte Iblis. Ketika dia tidak kembali, Marakim mulai melanjutkan dengan 
perintah dan belajar seni bela diri Pedang Iblis selama dua tahun dan memanggil para tetua 
dari tiga klan dan mencoba mengajar waktu. 

"Ah ... jadi, itu sebabnya kamu membuat kami berkumpul di puncak ini." 

"Iya. Apa yang terjadi selanjutnya ... apakah kalian berdua mungkin tahu. " 

Yin Moha mengangkat alisnya. Namun, kepahitan di antara tiga klan itu sangat dalam 
sehingga Marakim tidak bisa mengajarkan seni bela diri kepada mereka bertiga. 

"Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu berhasil mengalahkan Demon Pedang yang 
perkasa." 

Marakim lalu membidik kepahitan itu. Sebagai wali, dia telah menjadi kepala Akademi Iblis 
beberapa kali dan pandai mengajar, jadi Marakim menawarkan mereka kondisi di mana 
mereka dapat mengembangkan Pedang Setan Benar menjadi yang lebih baik. Dan di sisi 
lain, dia berlatih keras untuk menciptakan aliran energi untuk Sword Force of the Demon 
Setan tetapi itu tidak mudah. 

"Saya telah menghabiskan 8 tahun untuk menciptakan aliran energi untuk Pedang 
Kekuatan Setan Langit ... tapi yang bisa saya lakukan adalah mereplikasi dengan 
menggunakan teknik Air Sword." 

Sword Force of the Sky Demon adalah keterampilan pedang legendaris yang diciptakan 
oleh prajurit legendaris Chun Ma dengan semua pemahaman dan temuannya. Itu sudah 
pencapaian yang cukup pada apa yang dilakukan Marakim. Ketika Marakim selesai, 
Yeowun bisa memahami jawaban atas semua pertanyaannya. 

"Jadi, semuanya dilakukan oleh Great High Lord. Apakah Anda pikir dia tahu keberadaan 
klan Blade God Six Martial? " 

"Aku pikir begitu." 

Yeowun bertanya dan Marakim mengangguk setuju. Sampai klan Blade God Six Martial 
muncul, Marakim tidak yakin bahaya apa yang mungkin terjadi pada Kultus Iblis. Tapi 
setelah bertarung melawan mereka, dia bisa memastikan bahwa mereka adalah bahaya 
yang diucapkan Chun Inji. Dia juga menduga bahwa klan Blade God Six Martial mungkin 
memiliki koneksi dengan disapperanace Chun Inji. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Ah." 

Yin Moha tiba-tiba muncul pertanyaan lain. 

"Penjaga Yang Hebat. Mengapa Anda menarik tanggal yang dijanjikan? " 

Marakim kemudian menjadi serius dan beralih ke Chun Yeowun dan berbicara. 

"Itu adalah..." 

Pada saat yang sama di istana Tuhan. Itu adalah waktu di mana semua lampu seharusnya 
padam, tetapi kantor Tuhan masih terang benderang. Di dalam, Chun Yujong sedang 
mendengarkan seseorang yang melapor kepadanya. Itu adalah seorang pria paruh baya 
dengan penutup hitam di mata kirinya. 

"Kami kehilangan jejak Guardian Besar setelah dia pergi ke luar ke gerbang Barat. Kami 
masih mencari di daerah itu, tetapi jumlah penjaga istana kami tidak cukup. 

Ada ratusan puncak di luar barat kastil setan. Hanya ratusan prajurit tidak cukup untuk 
mencari melalui semua gunung itu. 

"Dan tentang dua lainnya?" 

"Saya telah menerima pesan dari orang yang mengawasi klan Ghost Illusion, dan Putra 
Mahkota belum kembali. Dan itu sama dengan Penatua Yin Moha dari klan Demonspread 
Sword. " 

Yang mengejutkan, pria itu juga memperhatikan Yeowun dan Yin Moha. Tuhan menjadi 
lebih tidak nyaman ketika dia mendengar baik Yeowun maupun Yin Moha tidak kembali. 
Seseorang kemudian memberi tahu Tuhan. 

"Jadi, akhirnya begini lagi." 

Itu adalah pria paruh baya lain yang berdiri di dekat dinding di sudut kantor. Yang menarik 
adalah dia sepertinya tidak memiliki lengan kanan. Pria itu berjalan perlahan ke meja 
Tuhan dan berbicara sambil menggelengkan kepalanya. 

"Sudah kubilang, bahwa dia bukan kartu yang bisa kita gunakan lagi. Bukankah itu moto 
Anda untuk menganggap kartu sebagai kartu? " 

"...Apa yang kamu katakan?" 

"Kita harus menyingkirkannya sebelum menjadi di luar kendali." 

Manusia berbicara dan alis Tuhan terangkat. Wajahnya penuh frustrasi. 
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"Aku jamin, Kingbonki tidak akan hidup kembali. Anda harus tahu ini jika Anda telah 
melihat apa yang dia lakukan di masa lalu. " 

"..." 

"Jika kamu membiarkannya tetap dengan enam klan, itu hanya akan mengurangi kekuatan 
kita. Dia adalah racun. " 

Apa yang dia katakan itu benar. Chun Yujong mencoba bekerja sehingga mereka dapat 
bersaing satu sama lain dalam keseimbangan yang sama, tetapi itu sedang rusak. Dan 
kekuatannya sekarang tumbuh untuk mengancam Chun Yujong sendiri. 

"Dia tidak lagi digunakan sebagai kartu. Jika kamu memotong area yang busuk, yang 
lainnya akan sembuh. " 

Maksudnya jika Chun Yeowun harus disingkirkan, maka kelompoknya akan dibongkar. 
Tuhan kemudian menjadi diam dengan pikirannya dan berbicara. 

"Sudah saatnya." 

Pria bersenjata itu berbicara. 

"Pilihan bijak, Tuanku. Jadi apa yang akan kamu lakukan?" 

"Akan mengambil lengan dan kakinya terlebih dahulu." 

Kelompok itu telah tumbuh terlalu kuat untuk mengurusnya secara langsung. Penting 
untuk menyebarkan grup. 

"Pahin." 

"Baik tuan ku." 

Pria dengan penutup hitam di matanya menjawab. 

"Aku memerintahkanmu sebagai Tuhan. Tangkap Wali Kiri Lee Hameng dan Wali Kanan 
Submeng dan kirim mereka ke penjara sekarang. " 

"Baik tuan ku!" 
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Chapter 229 
Chapter 229: Walking into the trap (2) Pada saat itu, klan Sword memiliki dua pangeran. 
Satu adalah Chun Yujong dan yang lainnya adalah Chun Yujing dari ibu yang berbeda. Chun 
Yujong tidak membunuh saudara laki-laki dari klan yang sama tetapi telah memotong 
lengannya sehingga ia tidak akan memiliki kompetisi. Evaluasi Chun Yujong menjadi sangat 
agresif dan bermusuhan. 

"Semua orang berpikir Ketua Tertinggi akan menjadikan Chun Yuay dari klan Setia sebagai 
Putra Mahkota, tapi dia tiba-tiba menjadikan Chun Yujong sebagai Tuan, jadi itu sangat 
mengejutkan pada saat itu." 

Tampaknya ada sesuatu yang lebih di latar belakang, tetapi Great Guardian atau Yin Moha 
tidak tahu detailnya. Apapun masalahnya, Great High Lord mengajarkan Sword Sword of 
the Demon Setan kepada Great Guardian, bukannya Lord. Awalnya Marakim menolak, 
tetapi ia harus mendengarkan perintah itu. 

"Tuhan memberi tahu saya bahwa jika dia tidak kembali dalam 10 tahun, maka bahaya 
besar akan datang ke Sekte Iblis." 

Marakim bertanya berkali-kali tentang apa yang sedang terjadi, tetapi Ketua Tertinggi tidak 
menjawab. Dan hari berikutnya, dia pergi dari kultus. Marakim menerima pesanan itu dan 
menyimpannya sebagai rahasia hingga hari ini. Dan ketika Yeowun mendengar ini, dia 
menyadari bahwa Marakim menganggap mantan Tuan, Chun Inji sebagai tuannya daripada 
Tuan Chun Yujong. 

"Seperti yang diperintahkan, aku menunggunya selama 10 tahun." 

Dia menunggu kembalinya Pangeran Besar dengan selamat. Tapi Chun Inji tidak pernah 
kembali ke Sekte Iblis. Ketika dia tidak kembali, Marakim mulai melanjutkan dengan 
perintah dan belajar seni bela diri Pedang Iblis selama dua tahun dan memanggil para tetua 
dari tiga klan dan mencoba mengajar waktu. 

"Ah ... jadi, itu sebabnya kamu membuat kami berkumpul di puncak ini." 

"Iya. Apa yang terjadi selanjutnya ... apakah kalian berdua mungkin tahu. " 

Yin Moha mengangkat alisnya. Namun, kepahitan di antara tiga klan itu sangat dalam 
sehingga Marakim tidak bisa mengajarkan seni bela diri kepada mereka bertiga. 

"Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu berhasil mengalahkan Demon Pedang yang 
perkasa." 

Marakim lalu membidik kepahitan itu. Sebagai wali, dia telah menjadi kepala Akademi Iblis 
beberapa kali dan pandai mengajar, jadi Marakim menawarkan mereka kondisi di mana 
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mereka dapat mengembangkan Pedang Setan Benar menjadi yang lebih baik. Dan di sisi 
lain, dia berlatih keras untuk menciptakan aliran energi untuk Sword Force of the Demon 
Setan tetapi itu tidak mudah. 

"Saya telah menghabiskan 8 tahun untuk menciptakan aliran energi untuk Pedang 
Kekuatan Setan Langit ... tapi yang bisa saya lakukan adalah mereplikasi dengan 
menggunakan teknik Air Sword." 

Sword Force of the Sky Demon adalah keterampilan pedang legendaris yang diciptakan 
oleh prajurit legendaris Chun Ma dengan semua pemahaman dan temuannya. Itu sudah 
pencapaian yang cukup pada apa yang dilakukan Marakim. Ketika Marakim selesai, 
Yeowun bisa memahami jawaban atas semua pertanyaannya. 

"Jadi, semuanya dilakukan oleh Great High Lord. Apakah Anda pikir dia tahu keberadaan 
klan Blade God Six Martial? " 

"Aku pikir begitu." 

Yeowun bertanya dan Marakim mengangguk setuju. Sampai klan Blade God Six Martial 
muncul, Marakim tidak yakin bahaya apa yang mungkin terjadi pada Kultus Iblis. Tapi 
setelah bertarung melawan mereka, dia bisa memastikan bahwa mereka adalah bahaya 
yang diucapkan Chun Inji. Dia juga menduga bahwa klan Blade God Six Martial mungkin 
memiliki koneksi dengan disapperanace Chun Inji. 

"Ah." 

Yin Moha tiba-tiba muncul pertanyaan lain. 

"Penjaga Yang Hebat. Mengapa Anda menarik tanggal yang dijanjikan? " 

Marakim kemudian menjadi serius dan beralih ke Chun Yeowun dan berbicara. 

"Itu adalah..." 

Pada saat yang sama di istana Tuhan. Itu adalah waktu di mana semua lampu seharusnya 
padam, tetapi kantor Tuhan masih terang benderang. Di dalam, Chun Yujong sedang 
mendengarkan seseorang yang melapor kepadanya. Itu adalah seorang pria paruh baya 
dengan penutup hitam di mata kirinya. 

"Kami kehilangan jejak Guardian Besar setelah dia pergi ke luar ke gerbang Barat. Kami 
masih mencari di daerah itu, tetapi jumlah penjaga istana kami tidak cukup. 

Ada ratusan puncak di luar barat kastil setan. Hanya ratusan prajurit tidak cukup untuk 
mencari melalui semua gunung itu. 

"Dan tentang dua lainnya?" 
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"Saya telah menerima pesan dari orang yang mengawasi klan Ghost Illusion, dan Putra 
Mahkota belum kembali. Dan itu sama dengan Penatua Yin Moha dari klan Demonspread 
Sword. " 

Yang mengejutkan, pria itu juga memperhatikan Yeowun dan Yin Moha. Tuhan menjadi 
lebih tidak nyaman ketika dia mendengar baik Yeowun maupun Yin Moha tidak kembali. 
Seseorang kemudian memberi tahu Tuhan. 

"Jadi, akhirnya begini lagi." 

Itu adalah pria paruh baya lain yang berdiri di dekat dinding di sudut kantor. Yang menarik 
adalah dia sepertinya tidak memiliki lengan kanan. Pria itu berjalan perlahan ke meja 
Tuhan dan berbicara sambil menggelengkan kepalanya. 

"Sudah kubilang, bahwa dia bukan kartu yang bisa kita gunakan lagi. Bukankah itu moto 
Anda untuk menganggap kartu sebagai kartu? " 

"...Apa yang kamu katakan?" 

"Kita harus menyingkirkannya sebelum menjadi di luar kendali." 

Manusia berbicara dan alis Tuhan terangkat. Wajahnya penuh frustrasi. 

"Aku jamin, Kingbonki tidak akan hidup kembali. Anda harus tahu ini jika Anda telah 
melihat apa yang dia lakukan di masa lalu. " 

"..." 

"Jika kamu membiarkannya tetap dengan enam klan, itu hanya akan mengurangi kekuatan 
kita. Dia adalah racun. " 

Apa yang dia katakan itu benar. Chun Yujong mencoba bekerja sehingga mereka dapat 
bersaing satu sama lain dalam keseimbangan yang sama, tetapi itu sedang rusak. Dan 
kekuatannya sekarang tumbuh untuk mengancam Chun Yujong sendiri. 

"Dia tidak lagi digunakan sebagai kartu. Jika kamu memotong area yang busuk, yang 
lainnya akan sembuh. " 

Maksudnya jika Chun Yeowun harus disingkirkan, maka kelompoknya akan dibongkar. 
Tuhan kemudian menjadi diam dengan pikirannya dan berbicara. 

"Sudah saatnya." 

Pria bersenjata itu berbicara. 

"Pilihan bijak, Tuanku. Jadi apa yang akan kamu lakukan?" 
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"Akan mengambil lengan dan kakinya terlebih dahulu." 

Kelompok itu telah tumbuh terlalu kuat untuk mengurusnya secara langsung. Penting 
untuk menyebarkan grup. 

"Pahin." 

"Baik tuan ku." 

Pria dengan penutup hitam di matanya menjawab. 

"Aku memerintahkanmu sebagai Tuhan. Tangkap Wali Kiri Lee Hameng dan Wali Kanan 
Submeng dan kirim mereka ke penjara sekarang. " 

"Baik tuan ku!" 
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Chapter 230 
Chapter 230: Walking into the trap (3) Itu pagi hari berikutnya ketika Yeowun kembali ke 
istana Demonic Cujlt. Yeowun dapat memulihkan energi internalnya dengan cepat, tetapi 
Marakim dan Yin Moha memperoleh kerusakan internal sehingga mereka harus 
meluangkan waktu untuk bermeditasi, dan tangan Yeowun melindungi mereka ketika 
mereka sedang meditasi. 

"Aku akan memasuki kastil dari gerbang lain." 

Marakim mengatakan mereka tidak bisa memasuki kastil bersama karena akan 
menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu sehingga ia pergi ke gerbang yang berbeda. 
Yeowun kemudian datang ke gerbang barat dengan Yin Moha tanpa topengnya. Yeowun 
tidak masuk dan keluar dari gerbang kastil, tapi sepertinya penjaga itu lebih ketat. 

"Ada yang aneh." 

Para penjaga yang berjaga di gerbang kastil selalu terkejut melihat medali Yeowun, tetapi 
mereka berbeda hari ini. Mereka tampak terkejut tetapi berbeda. 

'Nano. Ketuk pesan telepati. ' 

Yeowun memesan dan Nano segera menjawab. 

[Ya tuan. Mengkonfigurasi getaran suara yang berbeda dengan gendang telinga pengguna.] 

Yeowun kemudian mulai mendengar suara yang tidak dia dengar sebelumnya. 

[....di sini. Kirim pesan ke istana Tuhan segera.] 

[Ya pak.] 

Yeowun melewati gerbang dengan tatapan suram. Yin Moha menjadi penasaran dan 
berbisik. 

"Apakah ada yang salah?" 

"...Iya. Kita harus kembali dengan cepat. " 

"Ya tuan." 

Sejak kapan, itu tidak pasti, tetapi istana Tuhan mengawasi semua yang Yeowun lakukan. 
Sepertinya itu adalah 'awal' dari apa yang dia katakan. Yeowun dan Yin Moha dengan cepat 
berlari ke rumah klan Ghost Illusion. 
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Dan pada saat yang sama di istana Tuhan. Seseorang ditangkap dan dibawa oleh penjaga 
Istana. Itu adalah Great Guardian Marakim. 

"Mereka belum menungguku." 

Marakim menjadi muram. Ketika dia kembali ke istana, dia langsung ditangkap oleh 
penjaga istana. Dia menanyakan alasannya, dan penjaga mengatakan bahwa Marakim 
diduga terkait dengan Kingbonki hilang. 

'Tidak...' 

Kingbonki dibunuh oleh Yeowun. Mayatnya dimakamkan di gunung yang berbeda sehingga 
tidak dapat ditemukan oleh orang lain. 

"Apakah Tuhan berpikir aku adalah tersangka?" 

Jika itu dia, maka itu lebih baik. Dengan Yeowun belum terungkap sebagai Chun Ma sejati, 
ada kemungkinan di mana Tuhan akan menggunakan insiden ini untuk melawan Yeowun. 

'Setidaknya beruntung bahwa Penatua ke-2 mengamuk dengan menggunakan Blood 
Reversion Art.' 

Jika Tuhan berpikir Marakim adalah pembunuhnya, maka dia dapat menggunakannya 
sebagai pembelaannya. Dan segera, dia berada di kantor Tuhan. 

"Tuhanku, kita memiliki Penjaga Agung di sini." 

"Kirim dia." 

"Baik tuan ku." 

Pintu terbuka dan Chun Yujong berdiri di depan mejanya, dan seorang pria bersenjata 
berdiri di dekat dinding di sisi ruangan. Tuhan bertanya pada Marakim. 

"Bagaimana perjalananmu semalam?" 

Jika Tuhan tahu bahwa Marakim tidak ada di kastil, maka tidak perlu bersembunyi. 
Marakim berlutut dengan satu lutut dan membungkuk. 

"Maaf telah mengganggu Anda, Tuanku." 

"Biarkan aku memotong untuk mengejar. Kingbonki meninggalkan kastil tadi malam dan 
dia belum kembali. " 

"Itu ..." 

"Saya belum selesai." 
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Marakim berhenti berbicara pada suara serius Tuhan. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, 
tetapi dia tidak bisa menolak untuk Tuhan sekarang. 

"Tapi aku juga mendengar bahwa Putra Mahkota dan Penatua Yin Moha juga menghilang 
dari kastil tadi malam." 

'Tidak...' 

Mata Great Guardian di luar topengnya bergetar. Dia tahu bahwa Tuhan sudah 
mengawasinya, tetapi dia tidak berpikir Chun Yujong juga memperhatikan Chun Yeowun. 
Tampaknya dia menggunakan penjaga Istana sendiri untuk melakukan pekerjaan itu 
daripada menggunakan prajurit dari Penjaga. 

"Dari apa yang Putra Mahkota lakukan di masa lalu, saya pikir pasti ada sesuatu yang 
terjadi pada Penatua ke-2. Apa kamu setuju?" 

Marakim menjadi muram. Tampaknya target Tuhan bukanlah Marakim, tetapi Putra 
Mahkota. 

"Tuanku..." 

"Jika Putra Mahkota membujuk Penatua ke-2 keluar dari kastil untuk membunuhnya, 
bukankah itu pembunuhan yang dilakukan karena pembalasan dendam pribadi?" 

'Jadi, ini yang dia inginkan ...' 

Marakim menggigit bibirnya di bawah topengnya. Tuhan tidak tahu apa yang sebenarnya 
terjadi di luar kastil. Tapi dia berusaha menyalahkan Yeowun karena membunuh 
Kingbonki, tidak peduli apa yang terjadi pada Kingbonki, untuk menekannya. 

"Ini tidak bisa dilakukan. Saya tidak bisa menyalahkan Chun Ma. ' 

Dia tidak bisa membiarkan Tuhan mendapatkan alasan. Tuhan akan menjadikan ini sebagai 
masalah untuk menjatuhkan Chun Yeowun jika diberi kesempatan. Marakim lalu 
meletakkan kepalanya di tanah dan berbicara. 

"Tuanku. Insiden itu tidak relevan dengan perasaan pribadi Putra Mahkota. " 

"Dan jika tidak, ada apa?" 

Marakim kemudian mulai menjelaskan kematian Kingbonki ke-2. Tentu saja, dia telah 
mengambil sebagian besar bagian di mana Yeowun mungkin menjadi curiga dan hanya 
fokus pada Kingbonki menggunakan seni pengembalian darah. 

"... Jadi, tubuhnya menjadi terlalu besar karena pembalikan darah, jadi aku akan 
melaporkan kepadamu untuk mengirim orang ke sana untuk membawa tubuhnya kembali 
ke sini." 
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Itu alasan halus untuk alasan yang dibuat di tempat. Tuhan tidak tahu mengapa Kingbonki 
meninggalkan kastil, jadi pasti dia tidak akan menemukan titik mencurigakan dalam cerita 
itu. Tuhan berdiri sejenak berpikir dan berbicara. 

"Baik. Maka aku akan memiliki penjaga istana untuk pergi bersamamu. Pergi bawa kembali 
tubuh Elder Kedua. " 

"Baik tuan ku." 

"Berhasil!" 
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Chapter 231 
Chapter 231: Walking into the trap (4) Marakim merasa lega. Jika dia membawa tubuh itu 
kembali, maka itu sudah cukup. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah bahwa dia dikirim 
oleh prajurit dari penjaga istana. Ini mungkin karena Tuhan tidak mempercayai wali lagi. 
Dan ketika Marakim pergi, seorang pria bersenjata berjalan menghampiri Tuhan. 

"Itu dia. Marakim juga memihaknya. " 

Tuhan setuju ketika dia mengangguk. Dia memang merasakan hal itu, tetapi dia bisa 
memastikannya ketika dia melihat apa yang baru saja dilakukan Marakim. 

"Dan dari apa yang bisa kita lihat, Marakim tidak akan bertindak sesuai dengan rencana 
kita." 

"Tidak, dia harus melakukannya." 

Manusia menjadi bingung. Tuhan kemudian mengambil kunci dan membuka brankas di 
bawah mejanya. Di dalam, ada kotak kayu kecil yang hangat. Dan ketika Tuhan membuka, 
ada darah dan serangga kecil seperti sesuatu yang menggeliat di dalam. 

"Apa itu?" 

"Itu reaktan." 

"Reaktan? Oh maksudmu ... " 

Tuhan kemudian mengambilnya dengan tangannya dan menelannya sekaligus. Pria itu 
merengut jijik. Itu reaktan bahwa Great Guardian memberikannya padanya 25 tahun yang 
lalu ketika dia berjanji setia, tapi Chun Yujong tidak memakannya saat itu. Dia 
mengirimnya ke Dokter Setan untuk menganalisisnya dan baru-baru ini memperoleh apa 
yang dia inginkan. 

"Dia harus mendengarkan perintahku." 

Mata Tuhan tampak berkilau merah. 

Dan di rumah klan Ghost Illusion, ada yang berbicara serius. Ini adalah Chun Yeowun, 
Penatua ke-10 Yin Moha, Penatua ke-11 Huan Yi dan Hu Bong. Tapi tidak ada anggota 
Yeowun lainnya. 

"... Jadi, Bakgi dikirim ke Wakil pemimpin tim Ekspedisi Utara yang dipimpin oleh klan 
Setia, Ko Wanghur dikirim ke Klan Lapis Baja Pedang untuk menjadi wakil pemimpin di 
sana. Itu adalah perintah langsung dari Tuhan sehingga kami tidak punya pilihan untuk 
menolak. " 
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Saat Huan Yi terus melaporkan, Yeowun menjadi lebih suram. Istana Tuhan 
memerintahkan pagi hari dan membawa Bakgi, Ko Wanghur, Sama Chak dan Mun Ku ke 
tempat yang berbeda. Itu adalah perintah resmi penugasan pekerjaan untuk prajurit 
peringkat Master dari aliran sesat. 

"Mereka ... semua ditempatkan di bawah empat klan saat itu." 

Masalahnya adalah bahwa mereka sekarang di bawah empat klan dan tersebar di semua 
tempat. Tampak jelas bahwa langkah ini adalah untuk membuat anggota Yeowun tersebar 
di semua tempat. 

"Wah, tuan setidaknya aku aman dari diusir." 

Hu Bong berbicara sambil menghela nafas lega. Menariknya, Hu Bong adalah satu-satunya 
yang tidak diusir. 

'... Aku pikir kamu diabaikan begitu saja.' 

Pikir Huan Yi, tapi dia tidak mengatakannya. Tampaknya istana Tuhan tidak menganggap 
Hu Bong dan klan berpangkat rendah sebagai ancaman. Huan Yi melanjutkan laporannya. 

"Ini bukan hanya dua Guardian dan pemimpin klan. Penatua Sama Yi dikirim ke Kastil 
Honam sebagai perwakilan, Penatua Mun Yun dikirim ke timur laut kastil Kangsuh untuk 
membentuk garis pertahanan melawan seni Bela Diri Dewa Enam Blade. " 

Sama Yi sudah pergi ke utara beberapa jam yang lalu, dan Mun Yun sekarang bersiap 
dengan persediaan sehingga dia bisa pergi dalam sehari. Semuanya akan cepat jadi itu 
bahkan mengejutkan. 

"Kalau begitu, kurasa aku juga diperintahkan." 

Huan Yi mengangguk mendengar komentar Yin Moha. 

"Aku curiga juga, ketika para prajurit dari istana Lord mengunjungi mansionmu beberapa 
kali. Tapi kamu di sini. " 

Huan Yi berbicara. Setidaknya Yin Moha memasuki kastil tanpa topengnya ketika dia 
kembali dengan Yeowun, sehingga istana Tuhan berpikir bahwa Yin Moha masih belum 
kembali. 

"Bagaimana Tuhan dapat melakukan ini kepada kita! Ini serangan langsung pada kelompok 
kita! " 

Hu Bong berteriak marah dengan wajah memerah. Dengan perintah Tuhan, Chun Yeowun 
telah kehilangan semua lengan dan kakinya. Dimulai dengan Guardian Kiri dan Kanan 
dipenjara, bahkan para tetua dari klan tertinggi diusir ke luar kastil. 
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"Setidaknya Penatua Huan ada di sini bersama kita seperti saya." 

Hu Bong berbicara dan Huan Yi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 

"Hmmm ... mungkin ada alasan berbeda untuk itu." 

"Tuhan tidak berani membiarkan aku lepas." 

Alasan mengapa Huan Yi ditinggalkan di sini adalah karena dia adalah pemimpin tim 
Operasi Terselubung. Dia adalah pemimpin semua mata-mata di seluruh Jianghu, jadi tidak 
ada cara untuk mengirim Huan Yi. 

"Ngomong-ngomong, aku pikir kita harus melakukan sesuatu di hadapan Tuhan melakukan 
sesuatu untuk tetap menjadi dua penatua." 

"Oh?" 

Huan Yi menjadi terkesan oleh ide Hu Bong, tidak seperti yang biasanya tidak relevan, dan 
mengangguk. Ini tentu sangat aneh bahwa Tuhan menggerakkan quck ini. 

"Aku hanya berharap ... mereka tidak datang untuk Putra Mahkota sendiri." 

Itu adalah satu-satunya kekhawatiran yang dimiliki Huan Yi. Jelas bahwa Tuhan ingin 
menggunakan Chun Yeowun sebagai bagian dari permainan caturnya, ketika mereka 
melihat Tuhan membantu keempat klan. Tetapi jika dia mengambil kekuatan Yeowun 
seperti ini, maka itu adalah bukti bahwa dia punya rencana yang berbeda sekarang. Bahkan 
jika Yeowun kuat, dia tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. 

"Tapi ini aneh. Kenapa dia begitu tenang? " 

Huan Yi berpikir Yeowun akan frustrasi atau marah karena gerakan tiba-tiba, tetapi 
Yeowun, meskipun sedikit frustrasi, tampaknya tidak terlalu peduli. Seolah dia 
mengharapkan sesuatu seperti ini akan terjadi. 

"Putra Mahkota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya dan Penatua Yin harus 
menerima pesanan jika pesanan datang kepada kami ... ya? " 

Huan Yi mengerutkan kening di tengah berbicara. Tapi bukan hanya dia. Yeowun dan Yin 
Moha juga melihat ke arah yang sama. Hanya Hu Bong yang bingung dan bertanya. 

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

"Kita terlambat." 

Huan Yi menggelengkan kepalanya dengan tampilan muram. Prajurit tingkat master unggul 
bisa merasakannya melalui akal mereka. Ada ratusan prajurit yang mengelilingi seluruh 
rumah klan Ghost Illusion. 
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Chapter 232 
Bab 232: Berjalan ke Perangkap (5) 

"Lebih tua! Lebih tua!" 

Seorang prajurit yang berjaga di pintu gerbang dengan cepat berlari masuk. Huan Yi berdiri 
dari kursinya di wisma dan bertanya. 

"Apa itu?" 

"T-Ada seorang pria menyebut dirinya Kapten Buju Sword bersama dengan utusan dari 
istana Tuhan." 

"Buju ... Pedang?" 

Huan Yi menjadi terkejut dan Yeowun bertanya. 

"Apa itu?" 

"... Itu adalah kelompok ops rahasia yang dimiliki oleh klan Sword." 

Ini adalah kekuatan tersembunyi dari klan Sword. Tiga tahun lalu, ada kelompok lain 
bernama Great Martial Sword, tetapi mereka terungkap memiliki hubungan dengan 
penjahat setelah mengetahui tindakan pembalikan darah dan menciptakan insiden di 
Akademi Iblis, jadi mereka dibubarkan. Masalah penting di sini adalah bahwa mereka 
berasal dari klan Sword. 

"Ini membuat frustrasi." 

Huan Yi tidak berpikir hal-hal akan bergerak secepat ini. Itu tidak yakin mengapa, tetapi 
jika seluruh Pedang Buju bergerak, maka pasti tujuannya tidak terlalu baik. 

"Hah ..." 

"Menguasai?" 

Yeowun menghela nafas dan berjalan ke halaman dan menatap ke langit. Dia sudah siap 
untuk itu, tetapi masih terlalu cepat. Dia tidak pernah berpikir dia harus melawan ayahnya, 
daripada melawan enam klan. Yang dia miliki hanyalah kepahitan bagi ayahnya yang 
meninggalkan Lady Hwa hingga kematiannya. 

'... Apakah itu takdir?' 
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Yeowun tampaknya berpikir keras sehingga semua orang berdiri diam dan menunggu. 
Hanya satu yang tidak sabar adalah penjaga. Setelah lama diam, Yeowun mengerang dan 
melihat ke bawah dan berbicara kepada Huan Yi dengan tatapan penuh tekad. 

"Hal yang saya tanyakan sebelumnya. Apakah sudah siap?" 

"Oh!" 

Mata Huan Yi bersinar. 

Pada saat yang sama, ada lebih dari 300 prajurit dari Klan Buju yang mengelilingi rumah 
klan Ghost Illusion. Di gerbang, ada seorang pria berkumis mengenakan baju besi cokelat, 
dan seorang pria dengan penutup hitam menutupi matanya yang mengenakan jubah istana 
Tuhan. Pria berkumis itu adalah pemimpin pedang Buju, Jukem. 

"Tuan Pahin, mereka akan segera datang." 

Pria dengan penutup mata, Pahin mengangguk. Sudah lama sejak penjaga masuk ke klan, 
jadi mereka khawatir jika klan Ghost Illusion siap untuk melawan, tetapi mereka tidak 
merasakan hal seperti itu. 

Saat itulah gerbang dibuka dan empat orang muncul. Itu adalah Chun Yeowun, Hu Bong, 
Yin Moha dan Huan Yi. Tetapi Yin Moha tidak memiliki topengnya, jadi dia bertindak 
seolah-olah dia adalah penjaga pribadi Yeowun. 

"Salam, Putra Mahkota." 

Jukem dan Pahin keduanya membungkuk pada Yeowun. Yeowun juga membungkuk 
dengan enggan. Mereka saling membungkuk, tetapi udara dingin menimpa mereka. Huan 
Yi pertama kali berbicara kepada mereka. 

"Aku tidak yakin mengapa begitu banyak pejuang mengelilingi rumahku." 

Pahin menjawab pertanyaan Huan Yi. 

"Saya minta maaf, Penatua Huan. Buju Sword tidak ada di sini untuk mengancam klan 
Ghost Illusion. " 

Dia berbicara, tetapi tindakan itu sendiri sudah menjadi ancaman. Huan Yi tampak tidak 
percaya tetapi Pahin mengabaikan dan menoleh ke arah Chun Yeowun. 

"Ada perintah yang dibuat untuk Putra Mahkota." 

Untuk kultus Iblis Iblis, perintah dari Tuhan pasti. Yeowun diam beberapa saat, tetapi 
segera berlutut dan berteriak. 

"Putra Mahkota Chun Yeowun, siap untuk perintah apa pun dari Tuhan." 
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Pahin kemudian membuka gulungan yang berisi tulisan tentang apa yang dipesan dan 
dibaca. 

"Aku, Chun Yujong, memerintahkan Putra Mahkota untuk turun untuk melawan pasukan 
Klan Enam Dewa Dewa yang menuju ke selatan dari Kastil Jurkang. Aku 
mempercayakanmu pasukan kecil, jadi pergi dan pertahankan serangan musuh. " 

'Ah!' 

Mata Yeowun bergetar dari keteraturan yang tak terduga. Dia membayangkan sesuatu 
akan bekerja melawannya tetapi ini tidak terduga. Yeowun kemudian melihat ke atas dan 
melihat prajurit dari Buju Sword. Mereka semua mengenakan baju besi seolah-olah mereka 
siap untuk berperang. 

'Ini adalah...' 

Pahin kemudian menutup gulungan itu dan berbicara. 

"Ini darurat. Putra Mahkota harus pergi dengan Buju Sword sekaligus. " 

Huan Yi dan Yin Moha menjadi kaget dan menatap Yeowun. Mereka juga tidak 
mengharapkan ini. Yin Moha dengan cepat mengirim pesan telepati ke Yeowun. 

[I-ini jebakan!] 

Ini hanya jebakan untuk mengirim Yeowun keluar kastil sehingga dia bisa ditangani. Jika 
Yeowun masih memiliki anggotanya, itu bisa menjadi misi biasa tetapi dia tidak memiliki 
siapa pun di sekitarnya. Dia juga disuruh pergi sekarang, artinya dia tidak diberi waktu 
untuk bersiap. 

"Mereka menangkap kita!" 

Jika mereka melawan, maka jelas bahwa para prajurit ini akan menyerang. Tidak ada 
pilihan. Hu Bong mengertakkan gigi karena marah ketika Chun Yeowun dikirim ke tebing. 

"A-Aku akan pergi bersama!" 

"... Perintahnya adalah memiliki Putra Mahkota sendirian. Beraninya kamu campur tangan 
atas perintah Tuhan. " 

Pahin mengancam dan Hu Bong menutup mulutnya. Perintah Tuhan mutlak. Dan ke Huan 
Yi dan Yin Moha yang tercengang dan frustrasi, pesan telepati datang kepada mereka dari 
Yeowun. Mereka harus menggigit bibir dan mengambilnya. 

'Kita harus melewati jalan setapak menuju perangkap ...!' 
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Yin Moha marah pada rencana Tuhan. Bahkan jika Yeowun mengancam kekuatan dan 
otoritasnya, sepertinya terlalu banyak untuk mengirim putranya sendiri ke dalam 
kematian. Pahin mencibir mereka dan berbicara. 

"Kamu harus pergi sekarang." 

Itu 5 jam kemudian ketika Marakim kembali ke kultus. Dia mampu mengambil tubuh 
Kingbonki yang dimakamkan di puncak yang berbeda dan kembali. Tubuh itu begitu besar 
dan berat sehingga diperlukan enam orang untuk membawanya. Tetapi ketika dia kembali, 
dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari para prajurit 
dan pelayan berjalan di dalam istana. Marakim menjadi khawatir tetapi dia tidak 
menyebutkannya dan membawa mayat itu ke istana. Dia kemudian memerintahkan agar 
jenazahnya dikirim ke ruang pelestarian. 

"Kita harus menunjukkannya kepada Tuhan, jadi kita akan membersihkannya terlebih 
dahulu." 

Itu dikubur, tapi itu tidak kotor. Tapi sepertinya itu tidak beres, jadi Marakim mengangguk. 
Prajurit dari penjaga Istana kemudian mulai memindahkan tubuh ke suatu tempat tapi 
arahnya adalah ... 

"Tunggu. Itu adalah insinerat ... " 

"Great Guardian." 

Marakim mencoba memanggil penjaga istana, ketika pria dengan penutup mata berjalan 
menghampirinya dan menghentikannya. Itu Pahin, pemimpin penjaga Istana. 

"Tunggu sebentar." 

Marakim berjalan melewati Pahin untuk memanggil penjaga istana, tetapi Pahin berlari ke 
arahnya lagi dan menghentikannya. Mata Marakim berubah dingin. 

"Apa artinya ini?" 

"Ini perintah dari Tuhan. Jangan mengganggu tubuh lagi. " 

"Perintah Tuhan?" 

Marakim menjadi tercengang. Dia membawa tubuh yang terbukti menggunakan seni 
pengembalian darah untuk meringankan masalah, tetapi sekarang dikirim untuk 
membakarnya. Dia harus berhenti memukul. Pahin tersenyum pada Marakim. 

"Kamu tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Tuhan mengatakan kepada saya untuk 
membawa Anda kepadanya segera ketika Anda kembali. " 

"Maksud kamu apa?" 
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"Kamu akan tahu begitu kamu pergi ke Aula Besar." 

"Aula Besar?" 
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Chapter 233 
Bab 233: Berjalan ke Perangkap (6) 

Marakim menjadi bingung. Aula Besar hanya dibuka ketika ada Rapat Besar. Pertemuan 
Hebat diadakan baru-baru ini, jadi sepertinya tidak akan ada pertemuan lagi. 

"Apakah kamu..." 

"Rapat Hebat sudah dimulai sekitar 10 menit yang lalu, jadi kamu harus cepat-cepat." 

"... Tentang apa pertemuan itu?" 

"Ini tentang menjatuhkan Putra Mahkota dari posisinya." 

"Apa?!" 

Marakim menjadi kaget dan bertanya balik. Dia pikir Tuhan akan melakukan sesuatu, tetapi 
dia tidak membayangkan itu bisa secepat ini. 

'Ugh ... dia menangkap kita!' 

Dia harus bergerak cepat. Dia harus berhenti sebelum Chun Yeowun diturunkan dari 
tempatnya. Tapi Marakim juga berpikir bahwa mungkin dia harus mengungkapkan bahwa 
Putra Mahkota benar-benar Setan Langit di depan semua pemimpin klan. Tetapi Marakim 
tidak tahu bahwa Chun Yeowun telah meninggalkan kastil karena perintah. 

"Kalau begitu, permisi dulu." 

Marakim kemudian dengan cepat berlari menuju Aula Besar dan Pahin mengejek. 

"Hmph. Dia benar-benar berpihak pada Putra Mahkota. " 

Itulah satu-satunya alasan Marakim bertindak begitu cepat. Tapi sudah terlambat sekarang. 
Satu-satunya tujuan Marakim sekarang adalah memastikan Chun Yeowun dijatuhkan. Dan 
ada juga pekerjaan untuk Pahin sendiri. 

"Hei! Jangan pergi ke sana! " 

"Oh!" 

Pahin berteriak pada pelayan wanita yang hampir pergi ke insinerator. Dia harus 
memblokir siapa pun dari datang dekat insinerator sampai tubuh Kingbonki dibakar 
sepenuhnya. 
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Di Aula Besar, sudah banyak orang berkumpul. Semua pemimpin klan dan tetua di dalam 
kastil telah berkumpul. Sebagian besar pemimpin klan ada di sini, tetapi banyak kursi tua 
kosong. Hanya sesepuh yang ada di sini adalah Bu Churyong, Ja Kinkeng, Hang Soyu, Mong 
OH dan Huan Yi. 

Marakim datang terlambat dan diam-diam memasuki aula. Tuhan sudah naik takhta, jadi 
penjaga di gerbang tidak mengumumkan pintu masuk Marakim. Namun aula itu sangat 
sunyi sehingga semua orang tahu Marakim telah tiba. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Marakim menyipitkan matanya. Jika pertemuan itu berjalan, maka aneh bahwa semua 
orang diam. Marakim kemudian melirik untuk mencari Chun Yeowun, tetapi dia tidak ada 
di mana pun untuk dilihat. Dan di dalam tetua, hanya satu dari pasukan Yeowun adalah 
Huan Yi. 

'Tidak...!' 

Marakim kemudian menyadari sesuatu telah terjadi. Ini adalah tempat untuk berbicara 
tentang penurunan jabatan Putra Mahkota, tetapi Putra Mahkota dan pasukannya 
ditinggalkan. Ketika Marakim berjalan ke tempat para penatua duduk, Tuhan berbicara. 

"Baik. Penjaga Agung kita yang menyaksikan kejadian itu telah kembali. " 

'Kecelakaan?' 

Marakim menjadi bingung dan Tuhan berbicara. 

"Penjaga Yang Hebat. Datanglah ke tengah. " 

"... Terserah Anda, tuanku." 

Marakim kemudian berjalan mendekat dan berdiri di tengah di mana kursi-kursi tua 
ditempatkan di kedua sisi. Ini pertama kalinya dia berdiri di sini, karena dia selalu di 
belakang Tuhan. Marakim berlutut dengan satu lutut dan membungkuk. 

"Aku bertanya padamu, Great Guardian. Katakan padaku kata-kata persis yang kau katakan 
padaku sebelumnya. " 

"Baik tuan ku." 

"Apakah Pangeran Mahkota Chun Yeowun menyergap Penatua ke-2 Kingbonki untuk 
membunuhnya? Dan bahwa Anda menyaksikan ini dengan mata Anda sendiri? " 

'Penyergapan?' 
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Mata Marakim bergetar pada pertanyaan itu. Dia telah memberi tahu Tuhan bahwa 
Kingbonki telah menggunakan seni pengembalian darah sehingga dia harus dibunuh. Apa 
alasan dari pertanyaan ini? 

"Tuanku. Sudah kubilang .. " 

"Menjawab pertanyaan saya. Benarkah Pangeran Mahkota Chun Yeowun telah menyergap 
Penatua ke-2 Kingbonki? " 

Tuhan bertanya lagi dan Marakim menggigit bibirnya. Dia memaksakan jawaban Marakim. 

"Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." 

Jika hal-hal berjalan seperti yang Tuhan inginkan, maka Chun Yeowun pasti akan dicopot. 

"Itu adalah..." 

Ketika Marakim mencoba menjelaskan, dia mendengar pesan telepati Tuhan. 

[Jika aku mengaktifkan reaktan, parasit racunmu akan membunuhmu.] 

Great Guardian Marakim tersentak mendengar kata itu. Chun Yujong tersenyum. Inilah 
yang ada dalam pikirannya. Dengan Marakim dikendalikan oleh parasit racun, tidak 
mungkin Marakim akan menolak perintah tersebut. 

"Kamu melihat bahwa tidak ada orang yang memihaknya di sini, jadi kamu harus tahu." 

Tidak ada cara untuk pencopotan Chun Yeowun dihentikan. Bahkan jika Marakim 
memihaknya, tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Tuhan bertanya lagi. 

"Izinkan saya bertanya lagi, Great Guardian. Apakah Putra Mahkota Chun Yeowun 
menyergap Penatua ke-2 Kingbonki untuk membunuhnya? " 

'Sekarang. Jawab aku.' 

Jawabannya sudah diputuskan. Tugas Marakim adalah mengakhiri pemerintahan Chun 
Yeowun. Marakim kemudian berhenti gemetaran dan berbicara. 

"Putra Mahkota tidak menyergap Penatua ke-2." 

'Apa?!' 

Mata Chun Yujong menjadi geram mendengar kata-kata Marakim yang tak terduga. Dia 
langsung melanggar perintahnya. 

"Dan Putra Mahkota ..." 
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'Saya tidak punya pilihan.' 

Dia harus menghentikannya sebelum Marakim dapat berbicara tentang seni pengembalian 
darah. Tuhan segera mengaktifkan reaktan. Reaktan hanya dibuat untuk mengaktifkan 
ketika Wali Agung mencoba untuk menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan meminta Setan Dokter 
untuk mengubahnya sehingga dapat dibuat untuk mengaktifkan parasit racun jika reaktan 
larut dalam tubuh Tuhan. 

Tapi... 

"Tidak membunuh Kingbonki karena perasaan pribadinya ..." 

'A-apa yang terjadi ?! Kenapa tidak bekerja ?! ' 

Penjaga Agung Marakim tampaknya tidak kesakitan, dan terus melanjutkan. 

"Karena itu adalah tindakan untuk membela diri melawan Bl Elder 2 ..." 

'TIDAK!' 

Jika Marakim mengatakan yang sebenarnya, maka rencana kebohongan Tuhan akan 
terungkap di depan semua pemimpin klan. Tuhan menjadi frustrasi dan menuduh Marakim 
untuk menghentikannya berbicara. Saat itulah, seseorang muncul di depannya dan 
memblokir serangannya. Itu adalah Penatua ke-11 Huan Yi. 

'Apa?!' 

Dan Marakim dapat berbicara dengan keras dan jelas sehingga semua orang di aula dapat 
mendengar. 

"... Putra Mahkota harus membela diri melawan seni pengembalian darah Penatua ke-2." 

Kebenaran disampaikan. Tetapi orang-orang lebih tertarik pada Tuhan yang menyerang 
Great Guardian, dan dihentikan oleh Penatua ke-11 Huan Yi. Chun Yujong menatap Huan Yi 
dengan marah dan berbicara. 

"Penatua Huan! Kamu berani menentangku ?! " 

"Saya bukan Penatua Huan." 

"Apa?!" 

Huan Yi kemudian tersenyum dan mulai menarik kulitnya dari dagunya. Kulitnya 
meregang. 

"A-apa ?!" 
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Anehnya, pria itu bukan Huan Yi. Itu adalah pria yang memakai topeng Huan YI karena 
puasanya. 

"Putra Mahkota! Ke-kenapa kamu ada di sini! " 

Chun Yeowun seharusnya terbunuh dalam perjalanannya ke selatan. Dan di mata Tuhan 
yang terkejut, Yeowun mencondongkan tubuh dan berbisik. 

"Aku di sini untuk menggantikanmu." 
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Chapter 234 
Bab 234: Penerus Sejati (1) 

Sekitar 10 mil ke timur dari kastil Iblis Kultus, ada tiga ratus prajurit dari Buju Sword 
bergerak di atas kuda. Mereka pergi terlambat, dan langit sudah mulai gelap sehingga 
mereka harus bersiap untuk segera berkemah. Mereka berada di sebuah bukit dengan 
semak-semak lebat tetapi mereka melihat lapangan terbuka yang agak jauh dari tempat 
mereka yang dapat digunakan untuk berkemah. Tapi yang mereka cari adalah tempat 
perkemahan. Jukem menerima pesan telepati dari letnannya. 

[Ini harus dilakukan, Tuan.] 

Jukem kemudian melirik langit yang gelap dan daerah itu dan mengangguk. Tidak ada 
orang di sini jadi sepertinya tempat yang bagus. Jukem kemudian tiba di sebelah Chun 
Yeowun yang sedang menunggang dan mencabut pedangnya. Mendengar itu, semua 
prajurit lain juga mencabut pedang mereka. Chun Yeowun lalu menoleh. 

"Apa artinya ini?" 

Jukem tersenyum pada pertanyaan Yeowun dan berteriak. 

"Berarti? Itu artinya kamu akan mati di sini! " 

"MATI!" 

Dengan itu, letnan Jukem mengendarai kudanya ke arah Yeowun dengan kekuatan qi di 
atas pedangnya untuk menjatuhkan kepala Yeowun. 

"Huhuhu ... aku bertanya-tanya kapan kamu akan mengungkapkan niatmu." 

'Hu hu?' 

Tawa itu tampak feminin. Saat itulah Chun Yeowun dengan cepat mengeluarkan pisau 
untuk mempertahankan dan memotong leher letnan sekaligus. Letnan adalah pejuang 
tingkat master super, tapi dia bukan tandingan dari pejuang master superior. Jukem 
menjadi dingin dan berbicara. 

"Jadi, kamu akan menolak kalau begitu, Putra Mahkota?" 

"Yah, kamu lihat. Saya bukan Putra Mahkota. " 

"Apa?" 

Chun Yeowun kemudian meraih ke arah dadanya dan menarik untuk membuang topeng 
itu. Wajah yang terungkap di bawahnya adalah wajah Huan Yi. 
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"Apa!" 

Huan Yi menekan di bawah dagunya. Dia memiliki dua topeng di wajahnya. 

"Oh, sudah dekat. Saya hampir melepas kedua topeng. Hu hu." 

"E-Penatua Huan!" 

Jukem menjadi terkejut bahwa orang yang mereka bawa ke sini bukan Putra Mahkota, 
tetapi Chun Yeowun. Mereka segera pergi setelah melakukan kontak dengan Chun Yeowun. 
Sejak kapan Putra Mahkota digantikan? 

"T ... tunggu. Maksudmu kau bertindak sebagai Putra Mahkota sejak kita bertemu? " 

"Wow, kamu benar. Jawaban yang benar!" 

Ini berarti bahwa Huan Yi yang mereka temui di rumah itu sebenarnya adalah Chun 
Yeowun. Mereka mengira telah menuntun Yeowun ke dalam perangkap, tetapi mereka dan 
Tuhan malah dibodohi. Jukem lalu berteriak marah. 

"Penatua Huan! Berani-beraninya kamu melanggar perintah Tuhan! " 

"Tidak patuh? Bukankah perintah Tuhan untuk melawan musuh? Sejak kapan perintah 
diubah untuk membiarkannya mati? " 

Huan Yi berbicara dengan sinis dan Jukem meneriaki prajuritnya. 

"Kami akan membunuh pengkhianat ini dan segera kembali!" 

"Ya pak!" 

"Yah, kamu pasti punya banyak orang di sini ... tapi bisakah kamu benar-benar mengejarku 
jika aku melarikan diri?" 

Sebagian besar adalah prajurit kelas atas dan ada lebih dari 50 prajurit tingkat master. Tapi 
itu tidak berarti mereka bisa mengejar Huan Yi, seorang prajurit tingkat master yang 
superior melarikan diri. Jukem menyeringai. 

"Kamu pikir kita tidak siap ketika kita tahu kita melawan prajurit master unggul?" 

"Grrrrr." 

Pada saat yang sama, para pejuang dari klan Buju mulai menggeram seperti binatang buas. 
Mata mereka semua memerah merah dan Huan Yi mengerutkan kening. 

"Oh ... aku tidak mengharapkan ini." 
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Pedang Buju. Mereka juga adalah pasukan yang telah belajar seni pengembalian darah. 
Huan Yi menjadi tegang bahwa mungkin dia mungkin tidak bisa melarikan diri. 

Pada saat yang sama di dalam Aula Besar, semua pemimpin klan terkejut dengan 
kemunculan Chun Yeowun yang tiba-tiba. Mereka diberi tahu bahwa Chun Yeowun dikirim 
ke Kastil Bokgun untuk bertarung melawan klan Blade God Six Martial, jadi mereka tidak 
membayangkan dia akan menyelinap masuk dengan berpura-pura sebagai Huan Yi. 

'Putra Mahkota?!' 

'Apa yang terjadi disini?' 

'Itu aneh! Dia terdengar seperti Penatua Huan Yi! ' 

Mereka yang telah berbicara dengan Huan Yi sebelumnya tidak dapat menemukan 
keanehan dalam suara Yeowun. 

[Mengubah suara pengguna menjadi normal.] 

"Hmph. Hmph. Ah-" 

Yeowun batuk dan menguji suaranya saat kembali normal. Suaranya diubah oleh Nano, 
sehingga bahkan Tuhan yang telah berbicara dengan Huan Yi berkali-kali tidak tahu 
apakah itu ditiru. 

'Dia belajar sihir jahat!' 

Tuhan melotot ketika dia melihat suara Yeowun kembali normal. Dia kemudian 
menemukan kedinginannya kembali. 

'Apakah Penatua Huan menciptakan topeng untuknya?' 

Jika demikian, maka kemungkinan bahwa orang yang dikirim keluar dari kastil adalah 
Penatua Huan. Dia tahu bahwa Huan Yi memihak Chun Yeowun, tetapi dia tidak berpikir 
dia akan melakukan sejauh ini untuk berbalik melawan Tuhan. 

"Berani sekali!" 

Tuhan tahu tentang keberanian Chun Yeowun, tapi ini melewati batas. Jika dia 
menunjukkan dirinya dalam pertemuan ini, maka pasti Yeowun ada di sini untuk 
menyelesaikan skor dengan Tuhan di depan semua pemimpin klan. 

'Apakah kamu melakukan ini dari kepercayaan Guardian Agung?' 

Tidak yakin bagaimana, tetapi Great Guardian dibebaskan dari kendali parasit racun. Dan 
dia juga dibawa ke pasukan Yeowun, jadi sepertinya Yeowun berpikir dia telah keluar dari 
perangkapnya. 
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"Tapi kamu telah membuat kesalahan." 

Orang yang memegang kendali di sini masihlah Tuhan sendiri. Istana Tuhan adalah tempat 
suci di mana hanya Tuhan yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. 

"Apa artinya ini, Putra Mahkota? Beraninya kau melanggar perintahku dan menyelinap ke 
Aula Besar? Ini adalah tindakan pengkhianatan. " 

Tuhan berbicara dengan otoritatif dan suasananya menjadi berat. Seperti yang Tuhan 
katakan, apa yang Chun YEowun lakukan adalah tindakan pengkhianatan. Yeowun, 
bagaimanapun, melihat ke belakang dengan dingin, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan 
padamu sebelum itu." 

"Apa?" 

"Mengapa kamu mencoba menyalahkanku karena membunuh Penatua Kingbonki ke-2 
dalam penyergapan dan mencoba untuk menjatuhkanku?" 

Semua orang mengalihkan perhatian mereka pada Yeowun atas pertanyaannya. Mereka 
semua mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Wali Agung. 

"Menyalahkan..." 

Tetapi Tuhan sepertinya tidak khawatir. Dia kemudian memesan di Great Guardian yang 
masih berlutut. 

"Penjaga Yang Hebat. Putra Mahkota Chun Yeowun telah melanggar perintah saya. Tangkap 
dia. " 

"... Aku tidak bisa mengikuti perintahmu." 

The Great Guardian tidak mengikuti perintah itu. Tuhan sudah tahu bahwa Marakim telah 
memihak Yeowun sekarang, jadi ini yang diharapkan. Tuhan kemudian berteriak kepada 
semua tetua dan pemimpin klan. 

"LIHAT! Great Guardian Marakim sekarang mendengarkan Putra Mahkota, bukan diriku! 
Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-katanya ?! " 

Aula Besar terdiam. Inilah yang ada dalam pikiran Tuhan. Setiap pemimpin klan mulai 
berpikir secara berbeda, karena mereka juga melihat Wali Agung tidak mematuhi perintah 
Tuhan. 

'Tidak...' 

Marakim menatap Tuhan dengan mata terkejut. Dia tahu bahwa Tuhan tidak turun dengan 
mudah, tetapi dia tidak membayangkan dia akan menggunakan kesetiaan baru Marakim 
untuk melawannya. 
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"Aku mengerti bahwa kamu sangat setia pada Putra Mahkota. Tapi kesalahan perlu 
ditangani dengan hukuman. " 

Tuhan menjentikkan jari dan Pengawal Istana muncul. 

"Tangkap Putra Mahkota dan Wali Besar." 

"Baik tuan ku!" 

Dan ketika mereka mencoba menghampiri mereka, mereka mendengar suara di pintu 
masuk. 

"BERHENTI! Kamu harus berhenti!" 

"Pindah!" 

"Apa! H-HUH? Kamu bukan pelayan! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 235 
Bab 235: Penerus Sejati (2) 

"Penatua Yin! Pergi sekarang!" 

Para penjaga di gerbang berusaha menghentikan seseorang yang masuk ke Aula Besar, 
tetapi orang itu membuka gerbang dan berjalan masuk. Semua orang menjadi kaget ketika 
menemukan seseorang masuk. Adalah Penatua ke-10 Yin Moha yang masuk. Tapi 
penampilannya yang terlambat bukanlah alasan untuk kejutan itu. 

"B-pakaian itu?" 

Dia mengenakan atasan hitam dan rok putih yang dipakai pelayan wanita istana. Itu saja 
aneh tapi dia punya sesuatu yang menyeret dengan satu tangannya yang mengejutkan 
orang. Itu adalah tubuh raksasa yang sebagian terbakar. 

"Saya menyesal ikut rapat. Saya harus membawa bukti penting ini. " 

Yin Moha menggunakan Energi Angkatan untuk menggerakkan tubuh ke tengah aula. Dan 
ketika orang melihat tubuh itu melayang, mereka terkejut. 

"Apa!?" 

Tubuh memiliki vena yang muncul dari seluruh tubuh. Sebagian terbakar, tetapi mudah 
mengenali wajahnya. Itu adalah Kingbonki, Penatua ke-2 dan Pemimpin dari klan Pedang. 

"Seni pengembalian darah-B ?!" 

"Ini seni pengembalian darah !!" 

Tubuh itu dua kali lebih besar dari tubuh asli Kingbonki dan urat-urat dan otot-otot yang 
membesar membuktikan bahwa ia telah menggunakan seni pengembalian darah. 

"The Great Guardian mengatakan yang sebenarnya!" 

"Penatua ke-2 menggunakan seni pengembalian darah!" 

Aula mulai menjadi berisik. 

'Apa yang terjadi? Di mana Pahin? ' 

Tuan Chun Yujong mengerutkan kening. Dia memerintahkan Pahin untuk membakar tubuh 
dan tidak pernah membiarkan orang lain masuk. Tapi sepertinya Yin Moha telah 
mengeluarkannya dari insinerator dan membawanya ke sini. 
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"Kamu! Apakah kamu!" 

"Minggir!" 

Dan di luar gerbang ke Aula Besar, pelayan wanita dan penjaga aula mencoba untuk 
menghentikan Penjaga Istana memasuki Aula. 

"Uuuugh! Ada apa dengan wanita itu! " 

"Aaaaargh!" 

Seorang pelayan wanita jangkung yang lebih tinggi daripada kebanyakan pria besar 
menyambar salah satu kaki penjaga istana dan mengayunkannya seperti kapak untuk 
menjatuhkan penjaga istana lainnya. 

'Apakah mereka?!' 

Tuhan telah menyebarkan semua anggota di bawah Chun Yeowun. Jika demikian, siapa 
para pejuang yang memalsukan diri mereka sebagai staf istana untuk memblokir Aula 
Besar? Yeowun tersenyum. Ini adalah kekuatan Yeowun yang tidak diketahui oleh Tuhan. 
Mereka adalah budaknya yang tinggal di Akademi Iblis. 

'Kerja bagus, Hu Bong. Anda tepat waktu. ' 

Dengan Wali Kiri Lee Hameng ditangkap, semua yang ada di Akademi Iblis ditahan. 
Instruktur juga dipenjara di dalam akademi untuk investigasi, tetapi anggota Yeowun tidak 
tinggal di asrama. 

"Tidak ada yang akan melewati saya!" 

Staf wanita jangkung yang bertarung dengan gagah berani di gerbang adalah Hou Sangwha. 
Dan seseorang berlari ke Hou Sangwha dengan panik ketika dia berteriak, "M-Keluar, Nak!" 

"Kamu harus mengalahkanku jika kamu ingin pergi!" 

Pria itu adalah Pahin, pemimpin Pengawal Istana. Wajahnya memar dan dia dalam kondisi 
yang sangat buruk karena dipukuli oleh Yin Moha di insinerator. 

"Gadis sialan!" 

Pahin sudah malu dengan kehilangan beberapa pelayan wanita muda, jadi dia dengan 
marah melepaskan formasi pedangnya ke Hou Sangwha. Hou Sangwha kemudian 
mengambil pedang yang diambilnya dari Penjaga Istana dan membela diri. 

'Sialan! Sejak kapan gadis-gadis mengerikan seperti itu menyelinap ke istana! ' 

Pahin mencoba menembak melewatinya, tetapi dia terluka dan Hou Sangwha tidak lemah. 
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'Apa yang sedang terjadi?' 

"Ada yang tidak beres." 

Para pemimpin klan mulai bangkit dari kursi mereka karena mereka menyadari hal-hal 
tidak berjalan seperti biasa. Mereka hanya berpikir Chun Yeowun bertindak untuk 
menghilangkan kesalahan, tetapi tampaknya bukan hanya itu. 

"Hmph ..." 

Tuhan menghela nafas dalam-dalam. Rencananya sudah gagal ketika Yin Moha membawa 
mayat Kingbonki. Chun Yujong melotot marah dan mengancam Chun Yeowun. 

"Putra Mahkota. Apakah Anda benar-benar berniat untuk mengakhiri ini? " 

Dan Chun Yeowun menjawab dengan santai. 

"Aku sudah bilang. Saya di sini untuk menggantikan Anda sebagai Tuhan berikutnya. " 

"Beraninya kau!" 

Tuhan bergerak cepat ke Yeowun untuk menyerang. Yeowun sudah merasakan energi 
dikumpulkan di jari-jari Tuhan sehingga ia mengambil langkah untuk menghindarinya. 
Tuhan kemudian menunjuk Yeowun dan berteriak, "Aku memerintahkan setiap pemimpin 
tua dan klan untuk menangkap pengkhianat ini!" 

Tidak perlu lagi berbicara. Dia harus menggunakan otoritasnya untuk mengalahkan Chun 
Yeowun sekarang. Dengan perintah Tuhan dibuat, beberapa pemimpin klan mencoba 
untuk menyerang Yeowun, Marakim, dan Yin Moha. Penjaga di dalam aula juga mencoba 
menyerang. 

"UGH!" 

Tetapi beberapa penjaga tiba-tiba dipukul dan dilempar ke belakang. Mereka dengan heran 
melihat orang-orang yang menyerang mereka. 

"A-apa ... mengapa ??" 

10 mil timur dari kastil setan, ada pengejaran yang terjadi pada malam yang gelap. 

"Ggrrrrrr" 

"BERHENTI!" 

Prajurit dengan otot yang membesar dan mata memerah menggeram saat mereka 
mengejar seseorang. Di depan mereka, Penatua ke-11 Huan Yi melarikan diri. 
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"Ugh ..." 

Pakaiannya berlumuran darah. Tidak ada siapa pun yang lebih kuat darinya, tetapi dengan 
300 prajurit menggunakan seni pengembalian darah, ia tidak punya cara selain berlari. 
Huan Yi nyaris tidak bisa keluar dari para pejuang di sekitarnya, tetapi ia juga mengalami 
cedera berat. 

"Agh ... ah .." 

Dan Jukem, dengan akal sehatnya meningkat menjadi seperti binatang buas, mendengar 
terengah-engah keluar dari mulut Huan Yi. Itu tidak akan lama. 

"Kekekeke ... kamu tidak bisa lari dari kami." 

Segera, mereka akan berada di dataran. Di tempat itu, para prajurit bisa menembak pedang 
qi atau melemparkan tombak untuk menyerang Huan Yi. Dan ketika mereka menembus 
semak-semak, Huan Yi tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. 

Di kejauhan, ada ratusan prajurit berkuda yang mengibarkan bendera kelompok militer 
lain dari Pemujaan Iblis. Alasan mengapa Huan Yi berhenti adalah karena bendera itu 
berasal dari klan Blade dan Lust. Huan Yi mengerang dan menggelengkan kepalanya. 

'Ini tidak terduga. Putra Mahkota ... Saya kira ini untuk saya. Setidaknya saya senang bahwa 
saya bisa membantu pada saat terakhir. Hu hu...' 

"Grrrrr. Inilah akhirnya! Penatua Huan! Kakakakaka! " 

Jukem menyeringai. Prajurit dari Buju Sword mulai mendekat Huan Yi. Huan Yi 
mengepalkan pedangnya. Jika dia akan mati di sini, maka dia harus menggunakan semua 
energi yang dia miliki untuk membunuh musuh sebanyak yang dia bisa. Dan ketika dia 
mulai membawa energi ke atas ... 

"Prajurit Kultus Iblis Hebat! Atas perintah Great Chun Ma kita, memburu iblis jahat ini yang 
telah belajar seni pengembalian darah! " 

'Ah?' 

Huan Yi menjadi kaget. Seorang prajurit dengan baju besi abu-abu berdiri di depan 
berteriak dengan pedangnya. 

"Biaya!" 

"Woaaaaaaaaaa!" 

Lebih dari empat ratus prajurit segera mengeluarkan senjata mereka dan mulai menuntut 
Jukem dan para prajuritnya yang berada di bawah pengaruh seni pengembalian darah. 
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"A-apa yang terjadi ?!" 

Jukem mengerutkan kening ketika dia berpikir para prajurit ini telah membantunya, 
karena mereka memegang bendera klan Blade dan Lust. 

Dan pada saat yang sama di Aula Besar, Chun Yujong meringis ketika dia menyaksikan 
beberapa orang dengan tidak percaya. Dia menatap tua-tua. Bu Churyong, Ja Kinkeng, Hang 
Soyu, dan Mong Oh menyerang Penjaga Istana yang mencoba menyerang Chun Yeowun. 

"K-KAU !!" 
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Chapter 236 
Chapter 236: True Successor (3) Empat jam yang lalu, di rumah klan Blade yang terletak di 
tenggara kastil Iblis... Ada banyak pejuang klan Blade yang mengelilingi bangunan utama, 
siap untuk menyerang sinyal apa pun. Di dalam kantor, dua pria sedang berbicara satu 
sama lain. Seorang pria adalah Penatua ke-3 dan pemimpin klan Blade, Bu Churyong dan 
seorang pria lainnya adalah Chun Yeowun. Yeowun memegang topeng kulit. Jika Yeowun 
tidak melakukannya, maka Bu Churyong mungkin mengira dia adalah Huan Yi. 

"Mereka memiliki sistem pertahanan yang baik." 

Klan Blade, karena dianggap sebagai klan terkuat ketiga dalam kultus, dengan cepat 
bereaksi terhadap penampilan Chun Yeowun dengan menyuruh setengah dari prajurit 
mereka mengelilingi gedung. 

'Apa yang akan dia lakukan?' 

Ini adalah taruhan yang dibuat Chun Yeowun. Jika dia tidak bisa mengubah ombak di sini, 
maka semuanya akan gagal sebelum dia bahkan bisa memulai. 

'Klan Blade ... mereka memiliki kendali atas sisi timur laut kultus kita menuju Kastil 
Kangdong ... Jika aku bisa membujuknya ...' 

Lalu ada cara untuk membantu Huan Yi yang telah keluar dari kastil. Yeowun tidak bisa 
mengirim bantuan dari dalam, jadi dia membutuhkan bantuan dari empat klan yang 
memiliki pasukan di luar kastil. Masalahnya adalah bahwa hubungan Yeowun dengan 
mereka adalah yang terburuk. 

"Hmmm..." 

Bu Churyong berpikir keras. Jika Yeowun tidak datang sebagai Huan Yi pada awalnya, Bu 
Churyong akan menolak untuk bertemu dengan Chun Yeowun atau mengikatnya dan 
melaporkannya kepada Tuhan. 

"Apakah yang dia katakan benar?" 

Ada alasan mengapa Bu Churyong ragu-ragu. Apa yang dikatakan Chun Yeowun 
sebenarnya adalah apa yang dia dan para tetua lainnya rasakan. Itu telah tumbuh semakin 
kuat setelah mereka bertempur di pertempuran di Kastil Jurkang. 

'Selain hubungan kami, apa yang dia katakan masuk akal. Jika ini terus berlanjut, target 
berikutnya adalah kita. ' 

Tuhan baru saja memutuskan untuk menjatuhkan Putra Mahkota, kekuatan terbesar di 
seluruh Sekte saat ini. Ini tidak diharapkan dari salah satu dari empat klan. Dan dari 
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bagaimana keadaannya, jika keempat klan tidak bertindak atas perintah Tuhan, tidak pasti 
apa yang akan dia lakukan setelahnya. 

"Kami tidak punya banyak waktu." 

Yeowun berbicara dengan Bu Churyong. Ada sekitar empat jam sampai Pertemuan Hebat. 
Bu Churyong kemudian berbicara dengannya. 

"Putra Mahkota. Apakah Anda sadar bahwa saya dapat menyerahkan Anda kepada Tuhan 
sekarang jika saya mau? " 

"Tentu saja, jika itu yang kamu pilih untuk dilakukan." 

Churyong mengerutkan kening pada jawaban kasual Yeowun. Setelah bertemu beberapa 
kali, Bu Churyong sekarang menyadari siapa pria ini. Tetapi semakin dia tahu, semakin dia 
harus mengakui keberaniannya. 

"Putra Mahkota. Kami empat klan adalah fondasi kultus, tapi kami masih menundukkan 
kepala ke keluarga Chun. Apa kamu tahu kenapa?" 

"..." 

"Sekte kita melayani Dewa Setan dan Api. Orang yang berkomunikasi dengan mereka 
adalah Tuhan dan itu karena keluarga Chun telah dipilih untuk melakukan itu. " 

Ratusan ribu pemuja di Pemujaan Iblis telah melayani Tuhan yang dapat berkomunikasi 
dengan para dewa sebagai pemimpin mereka untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu 
yang tidak bisa dimiliki oleh enam klan, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak 
kekuatan, dan itu adalah dasar dari kultus itu sendiri. Tanpa ini, tidak ada pemujaan. Jadi, 
keenam klan tidak pernah mencoba untuk menggulingkan Tuhan. 

"Apa yang kamu coba lakukan sekarang adalah untuk menggulingkan fondasi itu. Tanpa 
pembenaran, pertarungan ini tidak akan berhasil. " 

Ini sama bahkan jika Chun Yeowun berasal dari keluarga Chun. Kultus Iblis adalah 
sekelompok orang, dan sekte keagamaan. Bahkan jika Yeowun berhasil dalam revolusinya, 
tidak ada cara untuk menjadi pemimpin umat beragama ini tanpa pembenaran. 

"Kamu mengatakan bahwa aku tidak akan bisa membuktikan diriku sebagai Tuhan yang 
benar." 

"...Ya itu benar. Bahkan dengan mengesampingkan hubungan kami, tidak ada alasan bagi 
kami untuk mengikuti kata-kata Anda ... " 

Saat itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Penjaga pergelangan tangan hitam di 
pergelangan tangan Yeowun datang terpisah dan mulai membentuk bentuk tertentu. 
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"I-ini ...!" 

Dan ketika dia melihat bentuk berubah menjadi pedang hitam bercahaya, Bu Churyong 
bangkit dari tempat duduknya. 

[Lebih tua! Apa yang terjadi di sana ?!] 

Penasihatnya dengan cepat mengirim pesan telepati ketika dia berpikir ada sesuatu yang 
terjadi di dalam, mencoba masuk kapan saja. Tetapi pesan yang kembali mengatakan 
kepada mereka untuk tidak pernah masuk. 

Dan empat jam kemudian, Chun Yujong sangat marah melihat para tetua menjaga Chun 
Yeowun dengan punggung mereka. Chun Yujong dan tidak ada pemimpin klan yang 
berpikir para tetua ini akan berjuang untuk melindungi Putra Mahkota. 

'A-apa yang terjadi ?!' 

'K-mengapa mereka melindungi Putra Mahkota?' 

'Ugh ... apa yang harus aku lakukan!' 

Para pemimpin klan yang mencoba menyerang Yeowun, Marakim dan Yin Moha harus 
berhenti ketika segalanya mulai berputar aneh. Tuhan, dengan mata memerah mungkin 
karena terlalu marah, memelototi para penatua. 

"Kamu berani menentang perintahku !?" 

Tuhan mulai melepaskan energi yang sangat besar. Sangat menekan dan berat sehingga 
semua orang di dalam aula mulai pucat. 

"Ugh ..." 

"A-ada apa dengan energi ini ..." 

Satu-satunya yang bisa menahan energi yang dilepaskan dari prajurit master tertinggi 
adalah para tetua, Chun Yeowun, dan Marakim. 

'Saya pikir kerusakan internalnya tidak sembuh ...' 

Para penatua menjadi muram karena perbedaan kekuatan yang sedemikian. Tuhan, salah 
satu dari lima prajurit Jianghu, pastilah seseorang yang tidak dapat ditandingi dengan 
mudah. 

"Bisakah Putra Mahkota benar-benar berhasil?" 
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Hang Soyu, pemimpin klan Nafsu berkeringat di dahinya. Dia memutuskan untuk 
membantu Chun Yeowun, tetapi menghadapi energi seperti itu membuatnya takut. Tuhan 
berbicara lagi. 

"APAKAH ANDA SANGAT BETRAYING SAYA ?!" 

Suara itu sangat bermusuhan, dan sepertinya Tuhan akan mengisi saat dia mendengar 
jawabannya. Para penatua terdiam dan tanpa menjawab dan Tuhan mulai menjadi geram. 

"Ini pengkhianatan ..." 

"Mereka tidak melakukan pengkhianatan." 

Chun Yeowun melompat masuk. Tuhan menjadi tercengang dan mencoba berteriak ketika 
penjaga pergelangan tangan hitam Yeowun mulai bergerak. Itu tersebar menjadi potongan-
potongan logam hitam dan mulai membentuk bentuk. Itu membentuk dirinya menjadi 
pedang hitam yang indah. Semua orang menjadi terkejut oleh pemandangan yang begitu 
ajaib dan memandangi pedang. 

Pedang Setan Langit. 

Jadi semua orang melihat ukiran pada bilahnya. Pedang Setan Langit. Tulisan itu juga 
tampak sangat akrab. Itu hampir sama dengan monumen yang ditinggalkan oleh Pastor 
Chun Ma yang ditempatkan di luar halaman istana Tuhan. 

"Pedang Setan Langit?" 
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Chapter 237 
Chapter 237: True Successor (4) "Apa yang sedang terjadi?!" 

"Mengapa nama itu ada di pedang Putra Mahkota?" 

Setiap pemimpin klan menjadi kaget dan berbalik ke pedang hitam. Itu sangat mirip 
dengan Pedang Setan Langit yang dimiliki Lord, tetapi warnanya bahkan lebih gelap dan 
memiliki getaran berbeda. 

'B-bagaimana dia mendapatkannya?' 

Chun Yujong menjadi kaget. Tidak mungkin Chun Yujong tidak mengenali pedang hitam 
yang ia miliki sejak hari ia menjadi Tuhan. Dia juga memiliki Pedang Setan Langit di 
pinggangnya sekarang, tapi itu palsu. Tidak ada mantan Lords yang menemukan Pedang 
Iblis sejati yang ditinggalkan Pastor Chun Ma dalam ratusan tahun terakhir. 

'Aku bisa merasakan energi iblis yang tidak menyenangkan dari pedang.' 

Itu nyata seperti biasa. Tuhan menjadi sangat terkejut sehingga dia bahkan lupa bahwa dia 
marah. 

'Apakah pedang itu alasan mengapa mereka membantunya?' 

Alasan mengapa tetua membantu Chun Yeowun sekarang terungkap. Jika Chun Yujong 
mengakui bahwa pedang Yeowun adalah Pedang Setan Langit yang asli, maka ia mengakui 
bahwa Chun Yeowun adalah Chun Ma sekarang. 

"Tidak ... itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar! " 

Tuhan menggelengkan kepalanya. Saat itulah dia mendengar bisikan di telinganya. 

[Sudah berakhir jika Anda menerimanya. Buktikan bahwa pedang itu palsu, atau Anda 
tidak memiliki cara lain untuk keluar dari situasi ini.] 

Tuhan menjadi terkejut dan berbalik ke tempat suara itu berasal. Seorang pria berlengan 
berdiri di bawah bayang-bayang pilar raksasa di belakang kursi sesepuh, menatapnya. 

'Yujing! Bagaimana kau...?' 

Itu adalah saudaranya, Chun Yujing. Chun Yujong menyuruhnya menjauh dari Aula Besar, 
tetapi dia ada di sini sekarang. 

[Ini bukan saatnya bagimu untuk memikirkan aku. Jika Anda tidak melakukan aksi 
bersama, Anda mungkin kehilangan tahta. Hancurkan pedang itu.] 
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Chun Yujong kemudian menjadi diam. Saudaranya benar. Dia tidak bisa membiarkan 
pedang dianggap nyata. Tuhan kemudian mengulurkan pedang Yeowun. 

"Pedang ... aku ingin melihatnya." 

'Apa?' 

Sesepuh tersentak dan menggelengkan kepala. Mereka tidak yakin apa yang mungkin 
Tuhan lakukan jika dia meletakkan tangannya di atas pedang. 

"...Tentu saja." 

Tapi Chun Yeowun memberikan pedang dengan mempersembahkannya dengan telapak 
tangannya. Tuhan kemudian mengulurkan tangan untuk menarik pedang dengan 
energinya. Dia telah menggunakan 30% energinya tetapi pedang itu tidak bergerak dari 
tangan Yeowun. 

"Apakah kamu bermain-main denganku ?!" 

Tuhan meraung dan Yeowun tersenyum dan mengirim pedang ke udara dan membuatnya 
terbang kepada Tuhan. Chun Yujong kemudian memegang gagang dengan tangan kirinya. 
Dia berpikir untuk mengirim energi internal ke pedang untuk membuatnya lemah, dan 
menghancurkannya dengan tangan kanannya dengan kekuatan qi dari Pedang. 

"Aaaaaaargh! A-apa ini ?! " 

Pada saat dia memegang pedang, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang membakar. Tuhan 
melepaskan pedang dan menemukan luka bakar di tangannya. 

"Pedang bodoh ini!" 

Tuhan kemudian mencoba mengayunkan tangan kanannya yang telah memegang kekuatan 
qi, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. 

[Kyaaaaaaaaaa!] 

"UGH!" 

Seekor naga hitam raksasa tiba-tiba muncul dan meraung pada Tuhan. Tuhan sangat 
terkejut sehingga dia dengan cepat mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari naga. 
Dan ketika dia kembali, matanya menjadi besar karena syok. 

"Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Naga hitam menghilang dan hanya ada Pedang Setan Langit yang melayang di udara. 
Yeowun tersenyum dan mengulurkan tangan dan pedang itu terbang ke tangannya. Pedang 
Setan Langit menolak dipegang oleh Tuhan, tapi tenang di bawah tangan Chun Yeowun. 
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"Aku..itu Pedang Setan Langit!" 

"Itu benar-benar Pedang Setan Langit!" 

Beberapa pemimpin klan berteriak kegirangan. Ini adalah pemimpin dari klan tertua, yang 
telah mendengar legenda tentang Pedang Setan Langit sejak mereka masih muda. Mereka 
mendengar bahwa Pedang Setan Langit, dibuat dari tulang dan darah Naga Hitam, adalah 
pedang legendaris yang memilih tuannya sendiri. 

"Pedang Setan Langit menerima Putra Mahkota sebagai tuannya!" 

"!!!" 

Saat itulah Ko Wanghin dari Demon Fist berteriak. Dan dimulai dengan itu, suasana mulai 
berubah. Pemilik Sky Demon adalah orang yang menggantikan nama Chun Ma dan harus 
dianggap sebagai penguasa sebenarnya dari Sekte Iblis. 

'Tidak mungkin...!' 

Tuhan menggigit bibirnya. Dia mencoba untuk menghancurkan pedangnya, tetapi itu 
benar-benar berhasil melawannya dengan membiarkannya membuktikan bahwa itu 
sebenarnya Pedang Setan Langit. 

"Sudah waktunya!" 

Saat itulah Great Guardian Marakim bangkit dari lututnya. Dia kemudian mengeluarkan 
medali biru dari sakunya dan memberikannya pada para pemimpin klan dan berteriak, 
"Kultus Kultus Iblis Hebat! Dengarkan Sky Demon Order! " 

"S-Sky Demon Order?" 

Para pemimpin klan menjadi kaget dan berbalik ke medali. Pada medali yang dijaga Great 
Guardian, ada Sky Demon Order yang terukir di atasnya. Setiap pemimpin klan mulai 
berlutut ke tanah untuk membungkuk. Tidak ada yang diizinkan untuk berdiri diam 
melawan Sky Demon Order, yang merupakan wewenang yang diberikan oleh ayah pendiri 
sendiri. Bahkan para penatua mulai berlutut di tanah untuk membungkuk. 

"G-Great Guardian .... !!!" 

Lord meringis pada Great Guardian yang memamerkan identitasnya yang tersembunyi di 
depan semua orang. Marakim berteriak. 

"Aku, Marakim, Penjaga Ordo Setan Langit, sekarang mengirim pesan dari Pastor Chun Ma 
untuk kalian semua!" 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 
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Semua orang berteriak serempak mendengar suara Marakim. Marakim kemudian 
mendeklarasikan. 

"Dengan melewati tes yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma, Putra Mahkota Chun 
Yeowun, pengguna Sky Demon Sword, sekarang ditunjuk sebagai Chun Ma baru!" 

Chun Yeowun kemudian berlutut dengan satu kaki dan membungkuk di Sky Demon Order. 

"Chun Yeowun, keturunan bapak pendiri yang hebat, menerima perintahmu." 

Semua orang kemudian berteriak kegirangan. Chun Ma baru akhirnya muncul setelah 
ratusan tahun. Ini adalah acara yang luar biasa untuk Pemujaan Setan. 

"Whoaaaaaa!" 

"Chun Ma!" 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Dan Chun Yujong, yang sedang menonton mereka, semakin meringis. 

'Aaaaaargh! Ini tidak mungkin! Ini TIDAK BISA !!! 

Dia kemudian memelototi dengan wajah memerah kembali pada Chun Yujing. Saran Chun 
Yujing benar-benar berhasil melawan Chun Yujong. Chun Yujing menggelengkan 
kepalanya. 

[Yah, kamu kalah karena bidak catur. Maaf aku tidak bisa melindungimu lagi, saudara. 
Heh.] 

"Berani sekali! Berani-beraninya kau menunjukkan rasa tidak hormat pada Tuhanmu !!! " 

Semua orang terdiam mendengar raungan Tuhan yang terdengar melalui aula. Semua 
orang melihat ke atas dan melihat Tuhan dengan marah berteriak pada pilar aula. 

"Ah..." 

Yeowun dan Tetua lainnya merasa pahit dari apa yang mereka lihat. Di belakang pilar 
tempat Tuhan memelototi, tidak ada seorang pun. 
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Chapter 238 
Bab 238: Penerus Sejati (5) 

Tuhan melepaskan amarahnya seolah-olah ada seseorang di belakang pilar. Tetapi tidak 
ada seorang pun di sana. Setiap orang di aula menjadi terkejut karena mereka tidak bisa 
merasakan atau melihat siapa pun di sana. 

'Apa?' 

"K-kenapa dia melakukan itu?" 

Tindakan Tuhan memang mengejutkan. Yeowun mengerutkan kening sambil melihat 
Tuhan yang benar-benar melakukan ini, dan ingat percakapan dari kemarin di puncak Five 
Wise Peak. Yin Moha bertanya pada Marakim saat itu. 

"Penjaga Luar Biasa. Mengapa Anda harus mengubah tanggal ke tanggal sebelumnya? ' 

"Itu ... karena Tuhan telah mendorongku pergi belakangan ini." 

"Dia mendorongmu pergi?" Yin Moha bertanya balik, bingung. Tapi itu benar. Sejak gudang 
harta karun bawah tanah terungkap, Tuhan memandang dengan sangat curiga pada Great 
Guardian. Ketika Marakim berada dalam misi berbeda di luar kantor istana Tuhan, dia 
sekarang memiliki orang-orang yang mengawasinya. Marakim kemudian menyadari bahwa 
dia tidak bisa bertindak sendiri lagi, jadi dia harus mengubah tanggal. 

'Saya enggan mengatakan ini ... tetapi akhir-akhir ini ada masalah dengan Tuhan. Tidak ... 
saya harus mengatakan dia berubah. ' 

'Sebuah perubahan? Maksud kamu apa? Apakah sesuatu terjadi padanya? " 

Penjelasan Great Guardian tidak jelas sehingga Yin Moha menjadi penasaran. 

"Yah, kita bisa mengatakan sesuatu mungkin telah terjadi." 

Marakim adalah Wali Agung yang menjaga Tuhan di sisinya. Itu sebabnya dia cepat 
menemukan perubahan yang datang kepada Tuhan. Dan sepanjang percakapan, Marakim 
mempertimbangkan masalah ini dengan sangat serius. 

"Tuhan sangat berbeda dari yang Anda lihat sekarang, Tuan Chun Ma." 

'...Maksud kamu apa?' 

"Dia mungkin berhati dingin, tetapi itu tidak berarti dia memiliki kasih sayang terhadap 
kultus itu sendiri." 
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'Saya tidak yakin tentang hal itu.' 

Yeowun tidak setuju dengan itu. Dari apa yang dia lihat dalam beberapa hari terakhir, 
Tuhan hanya membuat kelompok dalam untuk saling bertarung. Dengan musuh raksasa 
menimpa mereka, Tuhan seharusnya berusaha untuk memiliki semua kekuatan untuk 
bekerja bersama, tetapi tampaknya Tuhan hanya peduli pada tahtanya sendiri. 

"Aku tahu itu tidak meyakinkan untuk mengatakannya." 

"Jadi, apa perubahannya?" 

Yeowun bertanya dan Marakim menjawab dengan muram. 

"Tuhan akhir-akhir ini berbicara dengan seseorang." 

'Some one? WHO?' 

'... Ini Pangeran Chun Yujing.' 

Chun Yujing adalah mantan kandidat pewaris Akademi Iblis, dan kehilangan lengannya 
dalam kompetisi, dan juga saudara lelaki Chun Yujong. Itu tidak aneh jika Chun Yujong 
banyak berbicara dengan saudaranya saat dia kehilangan kepercayaan pada Marakim. 

'A-apa yang kamu bicarakan? Dia berbicara dengan Pangeran Chun Yujing? Omong kosong 
apa! ' 

Yin Moha sangat terkejut dan menanggapinya dengan tercengang. Chun Yeowun tidak tahu 
alasan mengapa Yin Moha bereaksi seperti itu. 

'Apa yang kamu bicarakan? Mengapa itu tidak masuk akal? ' 

'....Pangeranku. Pangeran Chun Yujing dari klan Pedang dibunuh oleh Raja Kekuatan Hang 
Yen dalam perang melawan pasukan Kejahatan 15 tahun yang lalu. ' 

'...Apa?' 

Power King Hang Yen adalah prajurit terkuat yang masih memerintah pasukan Jahat 
bahkan sampai hari ini. Dia telah berada di atas lima prajurit Jianghu selama 30 tahun 
terakhir. 

'15 tahun yang lalu? Apakah itu dari Pertempuran di Dataran Sawin? ' 

Perang 15 tahun lalu cukup terkenal. Demonic Cult mencoba menyembunyikannya, tetapi 
ketika Chun Inji yang hilang terungkap, kekuatan jahat mengambil kesempatan untuk 
menyerang ke wilayah Cult. Saat itulah Chun Yujong, yang tidak menunjukkan kekuatannya 
saat itu, menjadi salah satu dari lima prajurit baru Jianghu. 
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'Tunggu. Jadi, apakah dia berbicara dengan hantu? ' 

'...Tidak. Dugaan saya adalah dia sedang berbicara dengan ilusi. ' 

'Ilusi?' 

Marakim menemukan ini di pertempuran di kastil Jurkang. Pada saat itu, dia sibuk 
merawat lukanya sendiri, tetapi menyadari bahwa Tuhan telah berubah pada suatu saat. 

'Tuhan mulai berbicara melawan tembok tanpa siapa pun, atau tempat yang gelap. Itu 
bukan pembicaraan panjang di awal tapi ... ' 

Waktu mulai tumbuh semakin lama. Chun Yujong berbicara seolah-olah saudaranya yang 
mati masih hidup dan tinggal bersamanya. Setelah menyaksikan ini beberapa kali, Marakim 
berpikir ini adalah tanda bahwa kesehatan mental Tuhan sedang menuju ke selatan. 

"Sesuatu sedang memakan kewarasan Tuhan." 

"Menurutmu apa itu?" 

'Itu ...' 

Marakim menjawab dengan tebakannya dan Chun Yeowun dan Yin Moha menjadi terkejut 
dan menoleh ke sesuatu. Mereka melihat tubuh Kingbonki. 

Chun Yeowun keluar dari pikirannya ketika Bu Churyong dengan hati-hati berbicara 
kepada Tuhan, yang masih melepaskan kemarahannya. 

"M ... Tuanku. Jika saya dapat bertanya ... kepada siapa Anda berbicara sekarang? " 

"Apa?" 

Tuan Chun Yujong kemudian berhenti dan berbalik. Semua orang di aula sudah terdiam. 
Semua orang memperhatikan Tuhan dengan pandangan prihatin. Tuhan kemudian menjadi 
bingung dan berbicara. 

"Kenapa kalian semua menatapku dengan mata itu?" 

"... Kami, hamba-hambamu, tidak yakin dengan siapa kamu berbicara sekarang." 

Bu Churyong berbicara dengan ragu-ragu dan dengan heran Tuhan menunjuk ke belakang 
pilar dan berbicara. 

"Apakah kamu mencoba membodohiku?! Tidakkah kamu melihat Tuan Chun Yujing berdiri 
di belakang pilar itu ?! " 

"?!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dan dengan itu, semua orang termasuk Bu Churyong menjadi kaget. Mereka semua tahu 
bahwa Chun Yujing terbunuh dalam perang melawan kekuatan jahat dan tubuhnya 
dibakar. 

[Kekeke. Ini menjadi sangat menarik.] 

"Apa katamu!?" 

Tuhan masih jelas melihat Chun Yujing berdiri di tiang. Dia terkekeh seolah-olah situasi ini 
sangat lucu. Ini membuat Tuhan menjadi lebih marah. 

"Jika kamu melakukannya sekali lagi, aku tidak akan memaafkanmu! Pergi dari aula! Anda 
tidak diizinkan di sini! " 
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Chapter 239 
Bab 239: Penerus Sejati (6) 

Bu Churyong mengerutkan kening ketika dia melihat Tuhan berteriak pada pilar. Dia tidak 
yakin apakah dia bisa mempercayai Yeowun, tetapi ini menegaskan klaim Yeowun. 

"Sesuatu benar-benar terjadi pada Tuhan." 

Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika Tuhan, pemimpin 100 ribu pemuja 
berhala, kehilangan kewarasannya, maka itu berarti sebuah kapal raksasa tanpa 
kaptennya. Great Guardian Marakim berlutut dan berteriak. 

"Tuanku. Tidak ada orang di belakang pilar itu. Dan Pangeran Chun Yujing sudah lama 
meninggal. " 

"Apa?" 

Marakim mengungkapkan kebenaran dengan harapan agar Tuhan kembali. Jika Tuhan 
tidak menerima bahwa dia menjadi gila dan menerima bahwa dia diperlakukan, maka 
situasinya akan menjadi lebih buruk. 

"Tolong, kamu harus pergi menemui Dokter Setan untuk ..." 

Saat itulah energi tajam melesat melewati lehernya. Sisi kanannya ditinggalkan dengan 
luka dan darah menetes dari sana. Jika dia menggerakkan kepalanya sedikit lebih lambat, 
kepalanya akan terpotong. 

"Dokter? Hah! SEKARANG AKU MELIHATNYA !!! Kalian semua di sini untuk melakukan 
pengkhianatan dengan mengatakan bahwa saya MAD !! " 

"Ah..." 

Marakim mengerang. Tuhan sekarang kehilangan kontrol lebih besar atas logikanya. 
Semakin buruk. Tuhan kemudian mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya. Itu adalah 
replika Pedang Setan Langit. 

"Aku akan menertibkan kultus lagi!" 

"Tuanku..." 

Chun Yeowun meraih bahu Marakim dan menggelengkan kepalanya. Marakim kemudian 
melirik kembali pada Tuhan, tetapi matanya sekarang lebih merah dari sebelumnya. 

"Jadi, tebakanku benar." 
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Dan dengan nadi yang muncul di dahi Tuhan, gejalanya tampak sangat jelas. 

'Darah ... seni pengembalian ...' 

Itu adalah seni pengembalian darah. Efek sampingnya bertambah parah setiap kali 
digunakan. Itu memungkinkan pengguna untuk meningkatkan energi mereka secara besar-
besaran, tetapi aliran balik energi internal perlahan-lahan merusak otak. 

"Aku seharusnya tahu kalau begitu ..." 

Pada pertarungan di kastil Jurkang, kaum kultus melawan seorang pejuang yang kuat yang 
tampaknya menjadi pemimpin klan Blade God Six Martial. Musuh langsung melawan 
Tuhan. Setelah melalui pertarungan yang keras, Tuhan kembali dengan cedera. Marakim 
berharap keadaannya yang aneh hanya karena kerusakan internal. 

Tapi ternyata tidak. Tampaknya Tuhan telah menggunakan seni pengembalian darah pada 
saat terakhir. Satu-satunya alasan dia menjaga kewarasannya sampai sekarang adalah 
karena dia berada di tingkat master tertinggi. 

"Itu kamu! Karena Anda ... sepotong catur belaka ... membawa kekacauan seperti itu ke 
sekte! Aku membawamu ke dunia ini, jadi aku akan mengambil hidupmu kali ini! " 

Tuhan kemudian mulai menyerang Chun Yeowun dengan cara yang sama seperti yang 
dilakukan seseorang terhadap musuh, bukan seorang putra. Mata Yeowun menjadi dingin. 

'Kamu kehilangan kewarasanmu, tapi kamu masih memanggilku bidak catur. Saya kira 
begitulah cara Anda melihat saya dari awal. ' 

Yeowun tidak kecewa. Satu-satunya yang dia anggap sebagai orang tua adalah Lady Hwa 
dan Guard Jang. Yeowun lalu mengarahkan pedangnya pada Tuhan. 

"Semuanya, kembali." 

"Ya tuan." 

Sesepuh yang berdiri berjaga di sekitar Yeowun segera pergi ke tempat para pemimpin 
klan berkumpul. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan antara ayah dan anak. 
Pertarungan ini adalah pertarungan untuk memilih pemimpin sejati Kultus Iblis. 

'Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan ... tetapi bisakah kamu benar-benar berperang 
melawan Tuhan?' 

Sesepuh memandang Chun Yeowun. Tuan Chun Yujong sekarang marah dan mendapatkan 
kerusakan internal, tetapi dia masih salah satu dari lima prajurit teratas dari seluruh 
Jianghu. Dia tidak seperti penatua Mu Jinwon. Tuhan menghilang tiba-tiba dari tempat dia 
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berdiri dan muncul di depan Chun Yeowun. Kekuatan qi yang keluar dari replika Sky 
Demon Sword melonjak hingga mengiris leher Yeowun. 

"Hah!" 

Yeowun telah menarik Pedang Setan Langitnya untuk memblokirnya. Tuhan mengejek 
ketika Yeowun membela diri dari serangan itu. 

"Baik. Kemudian cobalah untuk memblokir ini. " 

Tuhan mulai mogok dengan 100% energinya dan Yeowun mulai didorong mundur. 
Perbedaan kekuatannya cukup besar. 

"Itu tidak akan mudah." 

"Tuhan tidak lemah." 

Tetua dan pemimpin klan menjadi muram ketika mereka melihat pertarungan. Kedua 
prajurit ini tidak berada pada level kekuatan yang sama. 

"Jangan mencoba menjadi orang bodoh!" 

Jika bukan karena Pedang Setan Langit, Yeowun pasti sudah ditebas dengan pedang itu 
sendiri. Mata Yeowun menyipit saat merasakan energi. 

"Dia benar-benar Tuhan." 

Yeowun menyadari perbedaan dalam kekuatan, tetapi dia tahu bahwa dia harus 
menunjukkan kekuatan dirinya di depan semua orang ini sehingga dia dapat dianggap 
sebagai Chun Ma yang sebenarnya, pemimpin Sekte Iblis. 

"Aku akan menggunakan yang terbaik!" 

Tidak perlu menyembunyikan qi dari Setan Langit. Yeowun membangkitkan energi iblis tak 
menyenangkan yang tertidur di dalam energi internalnya. Dia hanya menggunakan ini 
untuk membentuk kekuatan qi sampai sekarang, tetapi ketika dia memegang sepenuhnya 
ke tubuhnya, energi hitam mulai bangkit dari tubuhnya seperti uap. Energi mengerikan 
memenuhi Aula Besar, seolah-olah monster atau naga yang menakutkan sedang meraung 
di dalamnya. 

"Apa..." 

"Ini tidak mungkin!" 

Sesepuh terkejut melihat energi berbeda yang muncul dari tubuh Yeowun. Kekuatan yang 
keluar dari Yeowun sangat menakutkan dan sangat kuat hingga membuat mereka 
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merinding. Pedang Setan Langit yang menggunakan kekuatan biru qi kemudian ditutupi 
dengan kekuatan hitam qi. Orang-orang terperangah. 

"B-black force qi ?!" 
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Chapter 240 
Bab 240: Penerus Sejati (7) 

"Itu kekuatan qi dari Pastor Chun Ma!" 

Seseorang mengenali apa itu. Legenda mengatakan bahwa Chun Ma, inkarnasi Dewa Setan, 
mengayunkan pedangnya yang menggunakan cahaya hitam. Tapi itu bukan lagi legenda. 

Tubuh Chun Yeowun berhenti karena didorong mundur. Itu tidak berarti energinya 
tumbuh. Tapi energi iblis itu membentuk kekuatan qi Yeowun untuk menjadi lebih kuat. 

"Kekuatan apa ini?" 

Tuhan juga tampaknya terkejut dengan kekuatan itu. Jika kekuatan Yeowun adalah untuk 
bertahan melawan tingkat perbedaan, maka tidak ada gunanya bertarung dengan 
kekuatan. 

"Aku tidak bisa mengklaim kemenanganku dengan mudah." 

Tuhan kemudian mendorong pedang Yeowun ke belakang dan menyerang dengan formasi 
pedang. Itu adalah formasi dari Seni Pedang Setan Langit yang diciptakan oleh Pedang Iblis. 
Delapan belas gerakan pedang menghantam bahu, dada, dan berbagai titik darah Yeowun. 

"Dia cepat." 

Kekuatan Seni Pedang Setan Langit yang digunakan oleh prajurit master tertinggi sangat 
mengagumkan. Tapi keterampilan pedang Yeowun yang digunakan oleh pedangnya adalah 
versi yang lebih baik dari keterampilan pedang, Pedang Kekuatan Setan Langit. Kekuatan 
Kekuatan Pedang Setan Langit yang digunakan dengan qi Sky Setan diaktifkan berada di 
luar kekuatan hanya pembentukan pedang. Dua puluh empat gerakan pedang 
meninggalkan jejak cahaya hitam dan melawan formasi pedang Lord. Formasi secara 
agresif menembak melalui formasi Tuhan. 

Kebanyakan pendekar pedang akan terkejut, tetapi Tuhan berbeda. 

"Bah!" 

Tuhan kemudian dengan cepat menggerakkan pedangnya untuk bertahan melawan 
serangan yang tersisa. Tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga dia didorong mundur. 
Setelah didorong lima langkah ke belakang, Tuhan melotot dengan mata yang lebih 
memerah dan bergumam, "Kekuatan Pedang Setan Langit?" 

Itu adalah Kekuatan Pedang Setan Langit yang Chun Yujong lihat berkali-kali melalui buku 
yang tersisa di istana Tuan. Dia telah berusaha keras untuk mempelajarinya karena dia 
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tahu itu adalah seni bela diri terakhir yang diketahui dibuat oleh Pastor Chun Ma, tetapi dia 
tidak tahu bagaimana menggunakan aliran energi dan menyerah. 

'Tidak kusangka gerakan pedang dua puluh empat itu bisa memiliki kekuatan sebanyak 
ini!' 

Itu pasti ciptaan pendekar pedang jenius Chun Ma. Tuhan menjadi serius. Dia telah 
ditangkap dalam kemarahan sampai sekarang, tetapi dia sekarang fokus pada pertarungan. 

"Dia lebih baik dalam formasi pedang." 

Jika Yeowun akan menggunakan formasi pedang yang kuat, maka Chun Yujong harus 
menjawab dengan membawa pertarungan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia juga telah 
berusaha sangat keras untuk menjadi lebih kuat. 

"Beri aku pedangmu." 

Sang Bhagavà mencapai Pengawal Istana yang mengawasi dari kejauhan. Dengan kekuatan 
energi yang kuat, pedang mereka bergerak sendiri. 

"Hah?" 

"B-pedangku!" 

Pedang mereka ditarik keluar dari sarungnya dan mulai melayang di sekitar Tuhan. Segera, 
tujuh pedang melayang di sekitar Tuhan. 

"Apa!" 

"Ini pedang udara!" 

Para pemimpin klan terengah-engah ketika mereka menyaksikan pertarungan. Pedang 
udara adalah teknik yang sangat canggih yang hanya bisa digunakan oleh pejuang utama. 
Para tetua menjadi muram. Mereka berpikir karena Tuhan tidak waras dan masih 
menjalani perawatan energi internal, dia mungkin tidak mencoba yang terbaik. Tetapi jika 
dia menggunakan keterampilan canggih ini, maka itu pasti bahwa Tuhan bertekad untuk 
membunuh Chun Yeowun. Dan sementara semua orang terkejut, Chun Yeowun tersenyum. 

"Jadi, kamu sampai pada kesimpulan yang sama." 

"Apa?" 

Chun Yeowun kemudian berteriak ke arah gerbang terbuka Aula Besar. 

"Hu Bong !!!" 
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Kemudian, seseorang yang menghentikan Pengawal Istana memasuki aula, berbalik dan 
berteriak ketika dia mengambil pisau dari punggungnya. 

"Menguasai!!!! Ambil!" 

Itu Hu Bong. Hu Bong menggunakan energi internalnya untuk melemparkan pisau sekeras 
yang dia bisa ke bagian dalam aula. Yeowun meraih pisau yang sedang dilemparkan 
padanya dan pisau itu ditarik dari sarungnya dan White Dragon Blade tersedot ke tangan 
Yeowun, membiarkannya memegang gagang. Tangan kanannya sekarang memegang 
Pedang Iblis Langit hitam, dan tangan kirinya memegang White Dragon Blade putih. 

Yeowun bentrok dengan dua senjata legendaris satu sama lain dan disiapkan dengan sikap 
yang unik. 

"Hah!" 

Chun Yujong menggelengkan kepalanya. 

"Apakah kamu pikir kamu adalah Penatua Pertama? Kamu bodoh!" 

Tuhan kemudian mengayunkan pedangnya dan mengulurkan tangan pada Chun Yeowun. 
Tujuh pedang yang melayang di atas mereka kemudian mulai melesat ke arah Chun 
Yeowun. 

"Hah!" 

Ketika Tuhan mengayunkan tangannya, tujuh pedang tersebar ke semua sisi dan mulai 
melepaskan Seni Pedang Setan Langit pada dirinya sendiri, seolah-olah tujuh prajurit 
menyerang sekaligus. Jika Yeowun tidak memblokir setiap serangan, maka dia akan mati. 

'Pangeran Cornw! " 

Semua orang menjadi prihatin dengan serangan yang luar biasa ini. Tetapi keprihatinan 
mereka tidak dibutuhkan. 

"Haaaaaah!" 

Yeowun berteriak dan mulai menggerakkan kedua tangannya, menciptakan gerakan 
pedang dan pisau. Dari tangan kanannya, pembentukan Pedang Kekuatan Setan Langit 
digunakan dan dari tangan kirinya, pembentukan keterampilan pisau Blade God 
dilepaskan. 

"Bagaimana mungkin ?!" 

"B-Bilah Pedang Kiri Kanan!" 
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Penatua berteriak kaget. Apa yang Chun Yeowun gunakan adalah teknik rahasia dari 
penatua Mu Jinwon. Tuhan menjadi kaget. 

"B-dia benar-benar menggunakannya ?!" 

Dengan kombinasi formasi pedang dan pisau yang kuat, formasi membalas tujuh formasi 
yang datang kepadanya dari semua sisi. Semua pedang hancur saat mereka menyerang 
senjata legendaris yang menggunakan qi kekuatan hitam. 

'Ugh ...!' 

Dan ketika pedang hancur, Tuhan merasakan sakit dari energi yang merusak organ-
organnya ketika datang melalui koneksi dari pedang. 
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Chapter 241 
Bab 241: Pelakunya (1) 

Pedang udara adalah teknik untuk mengendalikan pedang tanpa pernah menyentuhnya. 
Dengan pedang yang terbang sendiri, itu memungkinkan pengguna untuk memindahkan 
pedang lebih banyak dalam berbagai cara untuk meningkatkan kekuatan formasi. Tapi 
tekniknya punya kelemahan. Teknik ini digunakan oleh prajurit tingkat master tertinggi 
menggunakan fokus dan energinya yang terlatih. Jika pengguna kehilangan fokus atau tidak 
waras, maka sulit untuk mengendalikannya. 

Ketika Lord Chun Yujong normal, dia bisa mengendalikan 10 pedang, tapi dia sekarang 
hampir tidak bisa menggunakan 7 pedang. 

'A-apa dia punya pengalaman melawan pedang udara?' 

Kebanyakan prajurit akan kaget untuk bertarung melawan pedang udara untuk pertama 
kalinya, tetapi Yeowun tampaknya tidak peduli dan menggunakan teknik lain untuk 
melawannya. 

"Aku harus berterima kasih kepada Great Guardian." 

Jika Yeowun tidak mengalami pedang udara saat melawan Marakim, dia mungkin 
mengalami kesulitan. Dan lebih beruntungnya, tujuh pedang udara yang digunakan oleh 
Tuhan itu sebenarnya lebih lemah dalam kekuatan ketika Marakim menggunakannya 
dengan salah satu pedangnya. 

'Mari kita hancurkan keempat pedang yang tersisa dan bergerak ke atas.' 

"Ugh!" 

Pedang lain hancur. Setiap kali pedang hancur, Tuhan merasakan sakit. Empat pedang 
sudah hancur. Dan dengan empat dari tujuh hancur, serangan itu menjadi lebih lemah dan 
Yeowun pindah ke formasi kedua, menggerakkan tangannya ke depan. 

'Kamu tidak bisa ...!' 

Tuhan kemudian mengendalikan pedang untuk menyerang Yeowun dari depan dan 
samping. Tuhan sekarang mengalami sakit karena sakit kepala yang parah, bukan karena 
rasa sakit setiap kali pedang udara dihancurkan. Dahinya memiliki urat yang melebar 
seolah akan meledak. Dia tidak menggunakan seni pengembalian darah, tetapi matanya 
yang memerah menunjukkan dia tidak dalam kondisi baik. 

'Kepalaku rasanya seperti akan meledak ...!' 
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Dan dengan sakit kepala yang parah, Tuhan tidak bisa mengendalikan pedang udaranya 
lagi. Karena dia kehilangan fokus, tiga pedang kemudian jatuh ke tanah. 

'Dia kehilangan kendali! Ini kesempatannya! ' 

Dengan apa yang menghalangi dia pergi, Yeowun langsung menyerbu ke arah Tuhan. Chun 
Yujong memegang kepalanya dengan satu tangan dan menginjak tanah dengan 100% 
energinya. Tanah hancur, mengirim puing-puing ke udara, menembaki Yeowun. Puing-
puing juga menggunakan energi, jadi itu berfungsi seperti senjata lempar. Yeowun 
menggunakan Pedang Setan Langitnya untuk bertahan melawan puing-puing. Chun Yujong 
mengerutkan kening dan mengambil langkah untuk mengambil jarak. 

"Oh !!" 

Para pemimpin tua dan klan menjadi bersemangat. Tampaknya Tuhan semakin lemah 
karena gejala seni pengembalian darah semakin parah. Jika Yeowun tidak kehilangan 
kesempatannya, maka sepertinya dia akan segera menang. Tapi tidak semua berharap 
untuk kemenangan Yeowun. Ada seseorang yang tampak muram. 

"Tuhan akan mati pada tingkat ini." 

Jika Tuhan ingin mati, maka Sekte Iblis akan bangkit melawan pemimpin yang kuat 
bernama Chun Yeowun. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu tentang Sky Demon 
Order atau Sky Demon Sword. Dia belum memenuhi tujuannya, jadi dia tidak bisa 
membiarkan Tuhan mati di sini. 

"Masih ada pekerjaan yang harus kamu lakukan." 

Dia harus membuat Tuhan membunuh tiga orang yang tersisa karena dia telah kehilangan 
kewarasan bahkan untuk mencoba membunuh putranya sendiri. 

"Aaaaargh ... !!" 

Tuhan meraih kepalanya dengan tangan kiri dan menggunakan kekuatan peluru qi melalui 
replika Pedang Iblis Langitnya agar Yeowun menjauh. 

"Jangan datang!" 

Tapi tindakan itu hanya memberinya waktu singkat. Yeowun menggunakan kedua senjata 
untuk dengan mudah mengurangi kekuatan qi yang datang padanya. Dan sekarang di mata 
Tuhan, Chun Yeowun telah berubah menjadi monster iblis. 

"Hah hah..." 

Tuhan bahkan berkeringat ketika dia mendengar pesan telepati di telinganya. 
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[Apakah Anda akan mati di tangan pengkhianat? Akankah kamu benar-benar membiarkan 
enam klan untuk hidup yang membiarkan ibumu dan istrimu mati?] 

Mata Tuhan bergetar pada suara yang dikenalnya. Chun Yeowun mendekat. Energi iblis tak 
menyenangkan yang keluar dari Yeowun membuatnya merasa seolah-olah Naga Hitam 
raksasa semakin dekat. 

"Aaaaargh ..." 

[Gunakan Seni Pembalikan Darah Dewa. Gunakan itu untuk mengalahkan musuhmu, dan 
bunuh sisa tiga pemimpin dari tiga klan dan kembalikan ketertiban pada sekte!] 

'Seni Pembalikan Darah Dewa? ... Dewa Darah ... ' 

Tuhan kemudian menjatuhkan pedang itu ke tanah. Dia menjadi bingung pada pesan 
telepati yang mendesaknya untuk menggunakan Seni Reversi Darah Dewa dan bergoyang. 

'Pembalikan Darah Dewa ...' 

Dan dalam momen singkat itu, banyak kilasan masa lalu melintas di benaknya. 

Chun Yujong lahir dari putri angkat mantan pemimpin klan Sword, Kingbonkang. 
Kingbonkang memiliki seorang putri, tetapi dia tidak bisa melahirkan seorang anak antara 
pernikahannya dengan Pangeran Besar Chun Inji. Kingbonkang kemudian mengadopsi 
seorang putri untuk memiliki pangeran di klannya. Tetapi tidak lama setelah putri adopsi 
Kinghawen hamil, putri asli Kingbonkang, Kingyuyun, sedang hamil. 

"Keduanya putra saya, jadi saya harus memberikan kesempatan yang sama kepada mereka 
berdua." 

Chun Inji mengenali Chun Yujong dan Chun Yujing sebagai pangeran resmi. Tetapi bahkan 
melalui itu, hidup itu tidak mudah. Kingyuyun mulai memperlakukan Kinghawen dengan 
buruk, dan begitu pula istri-istri lain dari enam klan lainnya. Dan meskipun tidak ada yang 
tahu jika itu berperan, Kinghawen meninggal sebelum Chun Yujong bahkan bisa mengingat. 

"Jangan panggil aku ibu. Panggil aku Nyonya Raja. " 
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Chapter 242 
Chapter 242: Culprit (2) '... Ya, Nyonya Raja.' 

Chun Yujong juga didiskriminasi saat tumbuh dewasa. Dia berbakat dalam seni bela diri, 
tapi dia bukan keturunan asli dari klan Sword, jadi dia tidak diterima. 

'Kamu harus membantu agar Yujing bisa menjadi Tuhan selanjutnya. Ingat ini.' 

"Ya, Penatua." 

Kingbonkang meyakinkan ini beberapa kali sampai mereka memasuki Akademi Iblis. Chun 
Yujong percaya itu adalah tujuan sebenarnya sehingga dia tidak berpikir itu aneh. 

'Saudaraku, apakah Anda dimarahi oleh ibu lagi? Ugh ... jika aku menjadi Putra Mahkota, 
aku akan memastikan bahwa tidak ada yang akan kasar padamu. ' 

'...Terima kasih.' 

"Kau tahu aku sangat mencintaimu, kan?" 

Setidaknya Chun Yujong senang karena saudaranya Chun Yujing sangat dekat dengannya. 
Tapi semuanya berubah ketika mereka memasuki Akademi Iblis. Tidak apa-apa selama 
beberapa minggu pertama, tetapi segera, para pangeran dari lima klan lainnya mulai 
memperlakukan Chun Yujong dengan buruk. 

"Kamu berani berpikir kamu sama dengan kami?" 

'Kamu beruntung dilahirkan dalam enam klan. Layani saja tuanmu. ' 

Chun Yujong menjadi lelah karena didiskriminasi. Dia masih berpikir semuanya akan 
menjadi lebih baik jika adiknya Chun Yujing menjadi Putra Mahkota dan mencoba yang 
terbaik untuk membantu. Tapi Chun Yujong masih terlalu kuat. Bakatnya adalah sesuatu 
yang tidak bisa diabaikan. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, Chun Yujong telah lulus 
ujian kelima di Akademi. 

'Yujing ...' 

"Jangan panggil namaku." 

Chun Yujing juga menjadi dingin. Sama seperti pangeran lainnya, ia juga mulai waspada 
terhadap saudaranya sendiri. Chun Yujong bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa bakatnya 
adalah alasan orang menjadi waspada terhadapnya, jadi dia berhenti berlatih sejak hari itu 
dan bersembunyi dari orang lain. 
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Bahkan ketika para pangeran lain, setelah melewati tes kelima, mulai mengumpulkan 
orang untuk persetujuan, dia tidak mencari persetujuan lagi. Tapi ada satu yang ingin 
bergabung dengan Chun Yujong. 

'Aku Yi Burwi dari klan Buju Sword. Tolong bawa saya masuk. Saya akan menjadikan Anda 
putra mahkota. ' 

Klan Buju Sword dimiliki oleh klan Sword, jadi Yujong menyuruhnya untuk bergabung 
dengan pasukan Yujing, tetapi Yi Burwi bersikeras bergabung dengan Yujong sebagai 
gantinya. Dan ketika akademi hampir berakhir, Yi Burwi berbicara dengannya lagi. 

'Pangeran, ketika Akademi selesai, kamu harus menyerang para pangeran lainnya.' 

'Apa yang kamu bicarakan?' 

'Para pangeran bekerja melawanmu untuk membunuhmu terlebih dahulu. Dan ... Pangeran 
Chun Yujing terlibat dalam rencana itu. ' 

'Apa?!' 

Chun Yujong tidak percaya apa yang dikatakan Yi Burwi. Bahkan jika hubungan mereka 
agak menjauh, Chun Yujing masih saudaranya. Yi Burwi kemudian mengatakan kepadanya 
bahwa dia akan mengumpulkan bukti dan tempat pertemuan pangeran. 

Di bukit di belakang asrama Akademi Iblis, enam pangeran berkumpul di satu tempat. 

"Apakah kamu semua siap?" 

Chun Mujin dari klan Bijaksana meminta semua orang dan yang lainnya bergiliran 
menyatakan keinginan mereka. Sebagian besar memutuskan untuk bergabung dan hanya 
satu yang tidak menjawab adalah putri Chun Yuyay dari klan Loyal, dan Chun Yujing. 

'Tidak. Saya tidak ingin menang dengan cara yang tidak adil. ' 

Chun Yuyay tidak seperti seorang kultus normal dan lebih suka menyelesaikan semuanya 
dalam beberapa bagian, jadi dia menolak. Lagipula dia tidak tertarik menjadi Putra 
Mahkota, jadi yang lain mengerti. 

'Yujing. Ada apa denganmu? ' 

'Jangan bilang kamu berubah pikiran hanya karena kamu berasal dari klan yang sama.' 

Pangeran berkerumun di Yujing dan Chun Yujing berbicara. 

"Jangan beri aku omong kosong itu. Apakah Anda pikir saya akan banyak berpikir tentang 
putra gadis petani itu? Hitung saya. ' 
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Dan selain klan Setia, setiap pangeran sepakat untuk membunuh Chun Yujong. Ketika 
mereka semua turun gunung, Chun Yujong, yang telah mengawasi pohon itu, tidak bisa 
keluar dari keterkejutannya. 

'Kenapa ... kenapa kamu ...' 

Chun Yujong berpikir saudaranya hanya orang yang menganggapnya sebagai keluarga. 
Tapi apa yang dikatakan Chun Yujing adalah sesuatu yang bahkan bisa dia pikirkan. 
Kekecewaan dan kemarahan itu di luar imajinasi. Saat itulah Yi Burwi yang juga 
bersembunyi di balik pohon itu berbicara. 

"Sekarang kamu tau. Anda harus menyerang mereka terlebih dahulu jika Anda ingin hidup. 
" 

"... Mengapa kamu mengatakan ini padaku?" 

Bahkan rasanya bisa lebih baik jika dia mati tanpa mengetahui hal ini. Yi Burwin kemudian 
menjelaskan alasannya untuk membantunya. 

"Karena kita memiliki darah yang sama." 

'Apa? Maksud kamu apa?' 

"Ibumu, Kinghawen, sebenarnya adalah bibiku." 

Nama asli Kinghawen adalah Yi Hawen. Dia berasal dari klan Buju Sword. Chun Yujong 
terkejut mendengar sesuatu yang belum dia ketahui sebelumnya. Dia tidak diberitahu 
tentang keluarga ibunya yang sebenarnya sebelumnya, tetapi sekarang dia telah belajar. 

'Bibi diadopsi ke dalam klan Pedang atas perintah Penatua Kingbonkang.' 

Yi Hawen awalnya ditunjuk untuk menikahi pemimpin klan Pedang Raksasa Ha Ilhan, 
tetapi klan Buju Sword tidak bisa menolak enam klan. 

'Bibi harus menderita selama bertahun-tahun di rumah klan Pedang hanya untuk 
melahirkan seorang pangeran dan meninggal.' 

Yi Burwi telah mendengar ini dari ayahnya Yi Burkin berkali-kali. Insiden ini adalah bekas 
luka yang tertinggal jauh di dalam klan Buju Sword dan masih tersisa. 

'Sialan! Sialan! ' 

Setelah mendengar kematian ibunya dan bagaimana dia menghabiskan bertahun-tahun 
dalam penderitaan, Chun Yujong menyalahkan dirinya sendiri karena mempertimbangkan 
dia harus bersyukur atas klan Pedang yang membesarkannya sampai sekarang. 
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'Serang mereka. Itulah satu-satunya cara bagimu untuk bertahan hidup, dan juga 
membalaskan dendam bibimu. ' 

"Tapi aku tidak bisa melawan semuanya sendirian." 

Yi Burwi benar dalam mengatakan bahwa Chun Yujong harus membunuh pangeran lain 
jika dia ingin bertahan hidup. Tapi dia telah berhenti berlatih selama setahun terakhir, jadi 
kekuatannya belum tumbuh. Tapi pangeran lain telah dilatih dan mereka sekarang telah 
menjadi prajurit tingkat master super. Tidak mungkin untuk mengambil lima dari mereka 
sendirian. Chun Yujong tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya dan bahkan jika 
ada, tidak mungkin ada yang akan bergerak melawan enam klan. 

'Ada jalan.' 

"Jalan?" 

"Ini cara bagimu untuk mengalahkan mereka dengan mudah." 

'... Apa yang kamu usulkan?' 

"Ini melalui Blood Reversion Art." 
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Chapter 243 
Chapter 243: Culprit (3) 'Apa?' 

'Ini adalah versi peningkatan Seni Pembalikan Darah.' 

'Apa yang kamu bicarakan! Seni itu dilarang oleh Ketua Tertinggi! ' 

Blood Reversion Art memiliki efek samping buruk yang membuat pengguna kehilangan 
kewarasan dan menjadi marah. Itu dilarang keras untuk dipelajari atau digunakan, tapi 
itulah yang disarankan Yi Burwi untuk dipelajari Chun Yujong. 

'Tidak, ini berbeda. Blood Reversion Art memang demikian, tetapi klan kami telah 
mempelajari dan memperbaikinya untuk menghilangkan efek samping. Kami memang 
sukses. ' 

"Tapi bagaimana kamu ..." 

'... Kami diperintahkan oleh Pemimpin klan Pedang untuk melakukannya.' 

'Perintah dari klan Pedang?' 

Yi Burwi mengatakan kedua klan operasi rahasia yang dimiliki oleh klan Sword dipaksa 
untuk melakukan banyak hal kotor, termasuk mempelajari Seni Pembalikan Darah 
terlarang. Namun dia mengatakan bahwa pemimpin klan Pedang belum mengetahui 
keberadaan Seni Pembalikan Darah Dewa. 

'Ini berbeda. Itu tidak akan membuat Anda marah atau apa pun. Tidak akan ada efek 
samping bahkan jika Anda menggunakannya sekali atau dua kali saat dalam keadaan 
darurat. ' 

'...' 

'Kamu seperti saudara saya. Mengapa saya berbohong kepada Anda? ' 

Pada saat itu, Yi Burwi menyeringai dengan cara yang aneh. Tapi Chun Yujong, 
dicengkeram oleh kebencian dan kemarahan, tidak bisa melihat atau peduli tentang ini. 
Dan malam ketika Akademi berakhir dan setiap kadet lulus, insiden yang menyebabkan 
seluruh Kultus Iblis menjadi terkejut terjadi. Malam itu hujan deras. Genangan air di tanah 
berwarna merah karena darah dan ada banyak tubuh yang terkoyak di semua tempat. 

'Krrrrr ....' 

Dan di depan Chun Yujong dengan mata memerah yang dalam, seseorang memohon. Di 
genangan air, pria itu memukul kepalanya, memohon untuk hidupnya. Itu adalah Chun 
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Yujing. Dia memohon agar dia tidak akan pernah memberi tahu siapa pun tentang rahasia 
Chun Yujong dan memohon agar tidak dilepaskan. 

'Silahkan! Jangan bunuh aku! K-kami bersaudara! Silahkan!' 

Setiap kali Chun Yujing menyebutkan bahwa ia adalah saudaranya, Chun Yujong diingatkan 
tentang Yujing yang mengatakan bahwa ia adalah putra seorang gadis petani. 

"Bunuh dia, pangeran." 

Yi Burwi berteriak kepada Chun Yujong yang dicengkeram dengan keinginan jahat untuk 
membunuh target. Tetapi setiap kali Chun Yujong mengangkat pedangnya untuk 
membunuh Chun Yujing, ia kewalahan dengan emosi yang tidak diketahui dan tidak bisa 
melakukannya. Dia telah belajar kebenaran, tetapi dia tidak bisa membunuh saudaranya 
yang dia percayai selama lebih dari 10 tahun. Jadi, pada akhirnya, Chun Yujong tidak bisa 
membunuh saudaranya. Dia baru saja memotong lengannya. 

"Kamu sekarang akan menggonggong seperti anjing jika aku menyuruhmu, dan hidup 
sesuai itu." 

'Aah ... Y-ya ... terima kasih ... terima kasih telah menyelamatkanku!' 

'Tidak! Dia akan menjadi ancaman di masa depan! Kamu harus membunuhnya! ' 

Yi Burwi bersikeras agar Chun Yujing dibunuh. Tapi Chun Yujong menolak dan Yi Burwi 
mencabut pedangnya dan mencoba membunuh Chun Yujing sebagai gantinya dan Chun 
Yujong harus menghentikan Yi Burwi. Hari berikutnya, Chun Yujong ditangkap karena 
membunuh para pangeran dari empat klan dan memotong lengan Chun Yujing. 

'Mengapa! Mengapa kamu tidak membunuhnya? MENGAPA!!!' 

Dan selama lima hari di penjara, Chun Yujong menderita ilusi dan rasa sakit yang 
mengerikan. Seni Reversi Darah Dewa, yang seharusnya tidak memiliki efek samping, tidak 
menghilangkan kewarasan tetapi masih ada efek samping. Ibu Chun Yujong, yang bahkan 
belum pernah dilihatnya dalam ingatannya, muncul setiap malam untuk berteriak marah 
kepadanya. 

'TIDAK! Tidaaaak! ' 

Chun Yujong akhirnya bisa mengurangi efek samping dengan bermeditasi terus menerus. 
Dia akhirnya dibebaskan setelah 10 hari. Keempat klan bersikeras bahwa Chun Yujong 
harus dianiaya, tetapi pemimpin klan Pedang menentang gagasan itu. 

'... Patuhi janjimu.' 
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Ini karena janji rahasia dibuat antara Chun Yujong dan pemimpin klan Pedang. Chun 
Yujong telah mengancam klan Pedang bahwa ia akan mengungkapkan penelitian yang 
sedang dilakukan pada Blood Reversion Art jika klan Sword tidak berhenti melakukannya 
dan sebaliknya membantu Chun Yujong. 

'Pangeran.' 

Ketika Chun Yujong dibebaskan, Yi Burwi datang kepadanya tetapi Chun Yujong 
memperingatkannya untuk menjauh. 

'Kamu bilang padaku bahwa Blood Reversion Art tidak memiliki efek samping.' 

Dengan ini, Chun Yujong tidak menyuruh Yi Burwi mendekatinya. Dia pikir Yi Burwi 
berbahaya. Tetapi Yi Burwi memberi tahu Chun Yujong, 'Ya, kecanduan adalah sesuatu 
yang tidak bisa Anda hentikan begitu Anda mulai. Kekek. ' 

Chun Yujong berpikir jika dia harus membunuh Yi Burwi, tetapi memang benar bahwa Yi 
Burwi adalah keponakan ibunya dan juga membantunya sehingga Chun Yujong 
memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dan setelah satu tahun, Tuan Chun Inji datang 
mengunjunginya. Chun Inji membawanya ke Altar Fathers. 

"Aku akan membuatmu menjadi Tuhan." 

'Apa?' 

Chun Inji berkata bahwa dia mundur untuk menjadikan Chun Yujong sebagai Tuhan 
selanjutnya. Dia menyerah dengan harapan karena Chun Inji telah menunda penunjukan 
Putra Mahkota selama setahun setelah pangeran lainnya terbunuh. Dia pikir Chun Yuyay 
akan menjadi Putri Mahkota bukan dia, tapi ini tidak terduga. 

'... Dia terlalu lemah untuk menahan bahaya yang datang pada pemujaan kita.' 
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Chapter 244 
Bab 244: Pelakunya (4) Itulah jawaban yang diberikan Chun Inji pada pertanyaan Chun 
Yujong tentang mengapa ia dipilih. Itu penasaran karena Chun Inji secara khusus 
mengatakan 'bahaya', tetapi Chun Inji tidak menjelaskan secara rinci. Setelah menjelaskan 
banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan Tuhan, Chun Inji bertanya pada Chun 
Yujong. 

'Takhta bukan hanya kekuatan. Itu adalah tanggung jawab. Anda sekarang menanggung 
nyawa 100 ribu pemuja di punggung Anda. Kemudahan kemarahan Anda di dalam diri 
Anda dan pikirkan hanya untuk masa depan sekte. ' 

'...Saya mengerti.' 

Chun Yujong kemudian bersumpah di altar bahwa ia akan melayani seluruh hidupnya 
untuk pemujaan. Dan dengan itu, Chun Yujong menjadi Tuhan, dan untuk menepati janji, 
dia meredakan amarahnya. Tapi kemarahan yang sudah ada di dalam hatinya tidak mudah 
mati. Dia mengambil istri dari enam klan sebagai tradisi tetapi dia tidak bisa mencintai 
salah satu dari mereka. 

'... Aku harus menjadi kuat.' 

Tuan Chun Yujong sebagian besar hidup dalam dua cara. Ketika dia selesai dengan tugas 
resminya sebagai Tuan, dia menghabiskan seluruh waktunya melatih seni bela diri. Chun 
Yujong diangkat sebagai Tuan tanpa persiapan apa pun, jadi dia lebih lemah dari para 
penatua lainnya dan harus dilindungi oleh Wali Agung Marakim. Chun Yujong berusaha 
keras untuk melatih seni bela dirinya. Saat itulah perubahan terjadi dalam hidupnya. 

'Oh tidak ... Tuhanku, kenapa kamu selalu mengacaukan pakaianmu seperti itu?' 

Setiap kali ketika dia keluar dari pelatihan, seorang pelayan wanita menyambutnya dengan 
tatapan sedih ketika dia melihat pakaian Tuhan yang telah berubah menjadi kain lap. Dia 
pertama kali berpikir dia lucu dan bertukar beberapa kata, dan segera itu berkembang 
menjadi hampir satu hari penuh percakapan. 

'Wow. Anda tidak mengacaukan pakaian Anda hari ini! ' 

"Kau selalu menyalahkanku karena mengacaukan pakaianku, jadi aku melepasnya sebelum 
aku berlatih. Hwa Yun. ' 

'Oke oke. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Senang?' 

'HMPH! Berani sekali kamu. ' 

'...Kamu marah sama saya?' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Uh-uh ...' 

Percakapan yang dipenuhi dengan lelucon dan tawa adalah sesuatu yang belum dialami 
Chun Yujong sepanjang hidupnya. Itu hangat dan bahagia. Chun Yujong jatuh cinta pada 
wanita yang selalu tersenyum padanya. Setiap kata dan senyumnya seperti sinar matahari 
yang cerah bagi Chun Yujong. Setelah beberapa bulan, dia hamil dengan bayi Chun Yujong 
dan Chun Yujong melamarnya. Hwa Yun menangis dan berkata bahwa itu melanggar 
hukum kultus dan bahwa dia akan pergi, tetapi Chun Yujong tidak mengizinkannya. 

"Tidak ... aku akan melindungimu dan bayiku." 

Dia tidak bisa meninggalkan satu-satunya harapan dan cintanya. Chun Yujong membuka 
Rapat Besar dan menyatakan bahwa dia hamil dengan bayinya dan melanjutkan 
pernikahan. Keenam klan bangkit melawannya lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat 
parah sehingga Ketua Tertinggi, yang berada di ruang pelatihan tertutup, harus keluar 
sementara untuk menghentikannya. Dan setelah semua keributan itu, Chun Yujong bisa 
menikahinya tetapi dia harus tetap berada di luar istana Tuhan. 

Namun, Chun Yujong selalu senang ketika dia pergi ke rumah Hwa Yun di luar istana. Chun 
Yujong berharap kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Dan dengan perhatian Chun 
Yujong yang sepenuhnya diberikan kepada pelayan perempuan dan bayinya, kecemburuan 
dan kebencian mulai muncul dari istri-istri enam klan. 

"Siapa yang melakukan hal seperti itu?" 

Dan ada hal-hal buruk terjadi di dekat rumah Hwa Yun. Itu semakin buruk dan lebih buruk 
sehingga Tuhan menunjuk prajurit penjaga dan mencoba melindungi Hwa Yun dengan 
segala cara. 

Setelah beberapa saat, Ketua Tertinggi yang telah meninggalkan pelatihan kamar 
tertutupnya tiba-tiba hilang. Chun Yujong mengirim orang untuk menemukannya, tetapi 
dia tidak ditemukan. Menambah masalah ini, Kekuatan Raja Hang Yen mengambil 
pasukannya dari wilayah kejahatan dan menyerbu. Sekte berusaha keras untuk menjaga 
Chun Inji hilang sebagai rahasia tetapi sepertinya kekuatan jahat entah bagaimana 
menemukan dan menyerang. Perang itu berlangsung lebih dari enam bulan. Dan selama 
masa-masa itu, Hwa Yun menjadi sakit dan tidak sembuh. 

'Tuhanku, jangan khawatirkan aku. Saya akan baik-baik saja.' 

Chun Yujong khawatir tentang Hwa Yun, tetapi dia harus pergi. Raja Kekuatan Hang Yen 
sendiri berada di medan perang dan membunuh dua penatua dan bahkan Chun Yujing, 
sehingga Tuhan sendiri harus pergi dan melawannya. 

"Aku ... aku akan kembali secepat mungkin." 

"Ya ... aku akan menunggumu." 
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Bahkan di tempat tidurnya yang sakit, Hwa Yun tersenyum pada Chun Yujong. Dan itulah 
senyum terakhir yang dilihat Chun Yujong. 

Lord Chun Yujong memimpin pasukan besar dari Kultus Iblis dan berperang melawan 
pasukan Raja Gantung Yen dalam pertempuran di Sawon Plains. Chun Yujong kemudian 
bertarung dengan Hang Yen dalam pertarungan satu lawan satu. 

'Hahahahaha! Memikirkan orang seperti kamu adalah Tuhan! Kamu hanya anak-anak 
dibandingkan dengan Chun Inji! ' 

Chun Yujong berada pada tahap akhir tingkat master superior, tetapi Power King Hang Yen 
berada di pintu masuk ke tingkat prajurit tingkat master tertinggi. Meskipun Chun Yujong 
berbakat, dia tidak memiliki kekuatan sehingga dia tidak bisa menang. 

'Tidak ... jika aku kalah, pemujaan ... Hwa Yun akan ...' 
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Chapter 245 
Bab 245: Pelakunya (5) Untuk membalikkan keadaan, Chun Yujong harus menggunakan 
Seni Pembalikan Darah Dewa yang ditahannya selama 7 tahun. Energi meledak dengan 
segera dan mengubahnya menjadi seekor binatang buas dan Hang Yen harus mundur tanpa 
kemenangan. 

"K-kamu gila!" 

Dia mengkhawatirkan Chun Yujong yang sepertinya tidak peduli dengan hidupnya sendiri. 
Dan dengan lima prajurit top Jianghu mundur, Chun Yujong mendapatkan gelar lima 
prajurit Jianghu teratas diikuti oleh Chun Inji. Tapi kegembiraan Chun Yujong atas 
kemenangan itu tidak berlangsung lama. 

'Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!!' 

Chun Yujong marah ketika dia mendengar kematian istrinya, Hwa Yun. Dokter Iblis Baek 
Jongwu menyatakan bahwa dia telah mati karena keracunan dan Chun Yujong 
memerintahkan pencarian di kultus untuk menemukan pembunuhnya. Tetapi dia tidak 
dapat menemukan orang yang meracuni wanita itu. Dan yang lebih menyakitkan adalah ... 

'Gaaaaaaaah !!' 

Chun Yujong harus mengunci dirinya di ruang pelatihan di dalam istana Tuhan dan untuk 
bertarung melawan efek samping dari Blood Reversion Act. Pemakaman istrinya Hwa Yun 
sedang berlangsung, tetapi ia harus berjuang melawan sakit kepala dan ilusi di dalam 
pintu-pintu terkunci ruang pelatihan. Dia menggedor dinding yang terbuat dari batu 
mutiara biru hingga dindingnya berdarah karena darah yang keluar dari kepalan 
tangannya dan meratap. Tetapi bahkan kemudian, dia takut dia akan membunuh anaknya 
karena ilusi. 

'Kamu bilang ... kamu akan menunggu ...' 

Dan setelah sebulan meratap, sakit kepala menghilang. Ilusi Chun Yujing yang telah 
berbicara dengannya setiap hari selama sebulan terakhir juga menghilang. Gejalanya 
berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Ketika Chun Yujong keluar dari ruang pelatihan, 
dia sekarang sangat berbeda. Dia selalu kekurangan emosi, tetapi dia sekarang dingin dan 
negatif dalam segala hal. 

'...Siapa ini?' 

Chun Yujong yakin bahwa pembunuhnya ada dalam enam klan. Dia juga menjadi ragu-ragu 
tentang apa yang harus dia lakukan dengan Chun Yeowun. Jika dia dibiarkan sendirian, ada 
kemungkinan bahwa wanita jahat dari enam klan akan mencoba melakukan sesuatu pada 
bocah itu lagi. 
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"Mereka membuatnya supaya dia tidak bisa belajar seni bela diri?" 

'Baik tuan ku.' 

Chun Yujong menjadi tercengang dengan laporan Marakim. Sudah di luar dugaan bahwa 
wanita-wanita ini melangkah lebih jauh untuk membuat bocah lelaki yang tidak berbahaya 
itu tidak belajar seni bela diri. Tapi itu bukan bagian yang paling menyedihkan. 

'... Kamu melakukan itu untuk menyelamatkannya?' 

Saat dia berperang, Hwa Yun harus membuat janji yang tidak adil dengan harapan 
menyelamatkan putranya sendiri. 

'Apa yang harus saya lakukan...' 

Sebenarnya, Chun Yujong ingin mengumpulkan enam istri ini dan membunuh mereka 
semua. Tapi itu pasti akan mengarah pada perang melawan enam klan, dan itu akan 
mengakhiri Kultus Iblis. Chun Yujong menggigit bibirnya dan memutuskan. Jika semuanya 
berubah menjadi ini, ia kemudian memutuskan untuk mengubah kultus dari akar dan tidak 
membiarkan enam klan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas kultus. Tetapi dia 
harus melakukannya dengan lambat karena perubahan yang dilakukan dengan cepat akan 
melemahkan aliran sesat. 

'Maafkan saya. Maafkan saya.' 

Chun Yujong merasa sangat sakit ketika memikirkan Chun Yeowun. Dia ingin membawa 
Chun Yeowun muda ke dalam perlindungannya, tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan 
memperburuk hubungannya dengan enam klan dan juga membuat lebih sulit untuk 
menemukan orang di belakang pembunuhan istrinya. 

"Maaf, anakku." 

Chun Yujong memutuskan untuk meninggalkan Chun Yeowun muda sebagai umpan untuk 
menemukan pembunuhnya, dan memutuskan untuk melemahkan kekuatan enam klan 
sehingga Chun Yeowun tidak akan berjalan di jalan yang sama seperti ibunya. Dia juga 
tidak mengunjungi Chun Yeowun, berpikir itu akan membuatnya menjadi lembut. 

'Saya dingin. Saya harus menjaga keseimbangan kultus. Anak saya sekarang hanya sebagian 
dalam permainan catur saya. ' 

Tuhan bergumam pada kata-kata berkali-kali, sendirian di kantornya. Dan 10 tahun telah 
berlalu. Tuhan melindungi Chun Yeowun tanpa diketahui dan bertindak seolah-olah dia 
tidak tertarik pada Chun Yeowun. Pada hari pertama Akademi Iblis, Chun Yujong khawatir 
tentang melihat putra Hwa Yun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dia menahan diri 
untuk tidak bertemu Chun Yeowun karena itu mungkin membuatnya lembut, tapi ini 
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adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dia berusaha keras untuk tidak bertemu 
dengannya tetapi ... 

'Ah...' 

Dia langsung mengenali Chun Yeowun. Yeowun telah mewarisi banyak fitur dari ibunya 
dan itu membuat Chun Yujong terlalu sedih. Dia harus membuat pidatonya di atas 
panggung pendek dan turun, karena dia mungkin menjadi terlalu kewalahan dengan emosi 
jika dia tinggal terlalu lama. 

'Benar Guardian tertarik pada bocah itu?' 

'Baik tuan ku.' 

'... Beri tahu Left Guardian untuk membiarkannya.' 

'Mengapa...?' 

"Aku tidak ingin melihat salah satu anakku gagal dari tes pertama atau kedua belaka." 

'Baik tuan ku.' 

Yujong mengirim Marakim untuk memerintahkan penjaga di sekitar ruang medis untuk 
dikirim ke tempat lain. Dia tidak bisa mengajari Chun Yeowun seni bela diri apa pun karena 
keenam klan mungkin menyadarinya, jadi ini adalah kesempatan bagus. Dan setelah sekitar 
dua bulan, klan Pedang menggigit umpan. Mereka berjanji untuk tidak pernah mempelajari 
Seni Pembalikan Darah, tetapi Klan Martial Pedang Besar telah mengungkapkan diri 
mereka sendiri. 

'Wali Benar. Tangkap Klan Martial Pedang Hebat. Jika mereka menolak, bunuh mereka 
semua. ' 
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Chapter 246 
Chapter 246: Culprit (6) Dia berharap Buju Sword Clan juga akan bereaksi, tetapi mereka 
diam. Namun Guardian Submeng tampaknya tidak begitu senang dengan perintah itu 
karena dia pikir Yujong menggunakan Chun Yeowun sebagai umpan. Namun proses ini 
diperlukan agar keenam klan akan melemah secara perlahan. 

"Bocah itu hanya bidak catur. Dia adalah bidak catur ... ' 

Dia harus mengingatkan dirinya sendiri beberapa kali agar dia tidak menjadi lunak. Dan 
tiga tahun telah berlalu. Dengan kastil Jurkang jatuh ke klan misterius, Chun Yujong 
membuat kesepakatan dengan klan Yulin dari pasukan keadilan dan melanjutkan untuk 
mengambil kembali kastil. Dia memutuskan untuk membuatnya cepat, karena itu mungkin 
memulai perang dalam lima belas tahun. 

'Aku harus menyelesaikan ini sebelum dia lulus dari akademi.' 

Jika perang berkepanjangan lagi dan Chun Yujong diusir dari kultus, dia takut dia akan 
melihat hal yang sama terjadi lagi. Dan di Kastil Jurkang, Chun Yujong menghadapi prajurit 
klan Blade God Six Martial. Mereka lebih kuat dan lebih berbahaya daripada musuh yang 
pernah dia lihat sebelumnya. 

"Aku harus membunuh mereka." 

Dia bermaksud membiarkan para penatua mengatasinya, tetapi memutuskan untuk 
melawan mereka sendiri bersama dengan Great Guardian. Saat itulah musuh sejati muncul. 
Chun Yujong takut dengan kekuatan pria itu. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke hari-
hari ketika dia hanya seorang kadet di akademi. Pria itu berbicara kepada Chun Yujong. 

'... Kamu bukan orangnya.' 

Dan dengan itu, dia berusaha untuk menghabisinya. Chun Yujong kemudian mengingat 
wajah Hwa Yun dan Chun Yeowun pada saat kematian. 

'Tidak tidak!' Jika aku mati, dia akan ditinggal sendirian !! ' 

Jika dia mati di sini, maka Chun Yeowun akan menghadapi enam klan sendirian. Chun 
Yujong tidak melindunginya dan menggunakannya sebagai umpan, tetapi ia harus tetap 
hidup untuk mencegah enam klan terlalu jauh melawan Chun Yeowun. 

'Tuhanku, aku harus memperingatkanmu ... kamu mengatakan bahwa kamu menonton ilusi 
selama sebulan setelah menggunakan seni bela diri tertentu. Anda tidak boleh 
menggunakannya lagi. Jika Anda menggunakannya lagi, tidak pasti apakah gejalanya akan 
hilang seperti saat ini. ' 
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Dokter Setan memperingatkannya akan hal ini, tetapi Chun Yujong tidak punya pilihan. 

"Aku tidak bisa mati di sini." 

Chun Yujong kemudian menggunakan Seni Reversi Darah Dewa lagi. Dia kemudian tidak 
ingat apa pun yang terjadi setelahnya. Ketika dia sadar kembali, Great Guardian Marakim 
membantunya berdiri. 

'Tuanku?' 

Rasanya seperti rohnya hilang atau sesuatu, dan dia tidak bisa merasakan apa pun. Dia 
bahkan tidak ingat bagaimana dia mengalahkan musuh. Dan dalam keadaan mati rasa, 
seseorang muncul dan membantu dirinya sendiri. 

"Yujing?" 

Itu adalah Chun Yujing. Chun Yujing, yang menurut Yujong dia sudah mati, muncul dan 
membantunya berdiri. 

[Kamu pergi ke laut lagi. Bisakah Anda menjaga keseimbangan kultus pada tingkat ini?] 

'Keseimbangan?' 

[Saya saya. Saudaraku, maksudku Tuhanku. Jika kau mati, siapa yang bisa menjaga 
keseimbangan kultus?] 

Chun Yujong kemudian menatap Yujing dengan kesal, dan kembali sadar dan bergumam. 

'Ya ... keseimbangan kultus ... aku harus menjaga keseimbangan ...!' 

"Krrrrrr .... IYA! Anda hanya bidak catur !! Aku ... aku harus menjaga keseimbangan iblis 
setan !!! " 

Chun Yujong, yang telah memegang kepalanya kesakitan, tiba-tiba menarik kepalanya 
dengan mata memerah. Tidak seperti sebelumnya, matanya merah pekat, membuktikan 
bahwa ia mencoba menggunakan Seni Pembalikan Darah Dewa. Orang-orang di aula 
menjadi kaget. 

"TIDAK!" 

"B-dia menggunakan Blood Reversion Art!" 

Bahkan jika Tuhan dalam kondisi buruk dan dalam bahaya, tidak ada yang mengira dia 
akan menggunakan Seni Pembalikan Darah. Dan ada seorang pria yang menyeringai. 

'Kakaka! Itu dia! Sekarang ... gila dan bunuh Putra Mahkota, keenam klan dan lakukan 
tugasmu! ' 
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Adalah baik bahwa dia mengirim pesan telepati untuk membuat marah Tuhan. Sekarang, 
Tuhan akan menjadi gila dan menyerang siapa pun yang berada dalam jangkauannya. 
Dengan Seni Pembalikan Darah Dewa aktif, otot Tuhan mulai membesar dan merobek 
pakaian. Itu dulu. 

Chun Yeowun melesat seperti kilat dan dengan cepat meraih kepala Chun Yujong dan 
meletakkan tangannya di atas dadanya. 

"Krrrr! Apa yang sedang kamu lakukan!" 

"Maaf, tapi aku sudah terlalu banyak mengalami ini. Ini akan menyakitkan. " 

"Apa?!" 

'NANO !!' 

[Ya tuan.] 

Dan dari tangan kiri Yeowun, kilat putih melesat keluar, mengisi ke titik darah Tuhan di 
atas kepala. Dan dari tangan kanan, energi internal yang kuat dikirim ke tubuh Tuhan dan 
berpegang pada energi yang mencoba mengalir secara terbalik. 

"Gaaaaaaaaagagagagaga!" 

Dan dengan sengatan listrik yang kuat, Tuan Chun Yujong gemetar parah. Dia 
menggelengkan kepalanya dan menjerit lama sekali sementara rambutnya dan seluruh 
wajahnya terbakar dan segera jatuh ke tanah. 

Semua orang menjadi tercengang oleh pemandangan itu. 

'A-apa ?! Apa ini?!' 

Pria yang sedang menonton menjadi terkejut. Dia tidak mengharapkan Chun Yeowun untuk 
menghentikan Chun Yujong sebelum dia bahkan bisa mengaktifkan Seni Pembalikan Darah 
Dewa. Dan energi aneh apa yang keluar dari tangan kirinya? Dan itu dulu. 

"APA?!" 

Chun Yeowun tiba-tiba muncul di depan pria itu. 

"A-sudah ?!" 

Pria itu sangat terkejut dengan kecepatan kilat Chun Yeowun dan mencoba melarikan diri, 
tetapi Yeowun dengan cepat meraih lehernya dan menariknya ke atas. 

"KEK!" 
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Dia mencoba menarik dirinya keluar dari genggaman Yeowun, tetapi kekuatannya melebihi 
kekuatan manusia biasa. Chun Yeowun memelototi pria yang dia ambil dan melotot saat 
dia bertanya, 

"Kamu ... siapa kamu?" 
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Chapter 247 
Chapter 247: Culprit (7) Great Guardian Marakim telah memberi tahu Chun Yeowun 
tentang kebenaran. Dia mengatakan bahwa Tuan Chun Yujong tidak ditampilkan di depan 
umum, tetapi selalu membantu dan melindungi Chun Yeowun dengan cara yang tidak 
dapat dilihat. Tapi Chun Yeowun tidak bisa mempercayai semuanya. Baginya, Tuhan adalah 
pria berhati dingin yang bahkan tidak mengunjungi bahkan ketika Lady Hwa meninggal. 

"Ibu menunggu Tuhan, bahkan saat napasnya sedang sekarat." 

Yeowun tidak bisa meredakan amarahnya kepada Tuhan ketika dia ingat ibunya. Dan dia 
juga melihat Tuhan menggunakannya beberapa kali. 

"Dia menggunakanku sebagai bidak catur, tetapi sebenarnya dia berusaha melindungiku?" 

Dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi jika Great Guardian berkata itu benar, dan Tuhan 
menjadi gila karena menggunakan Seni Pembalikan Darah, maka Yeowun harus 
memperbaiki ini terlebih dahulu. 

"Jika itu benar, aku akan mendengarkannya dari mulutnya sendiri." 

Ketika Marakim dan Yin Moha sedang menjalani meditasi untuk menyembuhkan luka-luka 
mereka, Yeowun pergi untuk memeriksa tubuh Kingbonki. 

'Nano, bisakah kamu menganalisis tubuh?' 

[Memindai entitas target dengan Pencitraan Resonansi Magnetik dimungkinkan. Tolong 
gerakkan tubuh perlahan-lahan dengan telapak tangan melayang di atasnya.] 

Yeowun tidak bisa menganalisis tubuh musuh yang menggunakan seni pengembalian 
darah sampai sekarang. Kemungkinan dia akan belajar sesuatu jika dia menganalisisnya. 
Jika dia bisa menghentikan orang yang menggunakannya untuk menjadi gila, maka 
mungkin itu mungkin untuk bertemu Tuhan dengan kewarasannya. 

"Kek ... kek ..." 

Pria misterius yang dicekik batuk kesakitan. Pria itu tidak bisa mempercayai situasinya. 
Blood Reversion Art adalah sesuatu yang akan membuat energi mulai mengalir secara 
terbalik, sehingga tidak dapat dihentikan sampai pengguna mati atau menjadi gila dan 
menggunakan semua energinya. Dia tidak berpikir bahwa itu akan berhenti mengalir 
mundur bahkan sebelum dimulai. 

'A-monster macam apa dia ?!' 

Dan Yeowun bertanya pada pria itu lagi. 
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"Aku bertanya padamu. Kamu siapa?" 

"A-apa yang kamu bicarakan -- Kaaaak!" 

Yeowun meraih tangannya lebih keras dan wajah pria itu memerah. Dia tetap diam di 
lorong-lorong, tetapi dia sekarang sedang dicengkeram oleh lehernya, jadi dia sekarang 
bahkan bingung jika dia berbisik keluar alih-alih mengirim pesan telepati. Itu adalah 
pemimpin klan lain yang di sebelah mereka yang berbicara identitas pria itu. 

"L-Tuan Chun Ma. Dia adalah pemimpin klan Buju Sword, Yi Burwi. " 

"Klan Buju Sword?" 

Chun Yeowun mengangkat matanya. Dia sudah tahu bahwa klan Buju Sword adalah 
kelompok operasi rahasia yang dimiliki oleh klan Sword. Tapi mengapa dia mengirim 
pesan telepati untuk membuat Tuhan menggunakan Seni Pembalikan Darah Dewa? Tuhan 
menjadi lebih bingung ketika dia mendengarnya dan terus menggunakannya. 

Ketika Chun Yeowun memasuki aula, ia mengaktifkan mode ketukan pada pesan telepati 
untuk mendengarkan semua pesan yang dibuat, dan Yi Burwi tertangkap di radarnya. 

"Kek ... P-Tuan Chun Ma ... mengapa kamu melakukan ini padaku?" 

Yi Burwi memutuskan untuk berbohong. Dia tidak mengatakan apapun dengan keras, jadi 
jika dia bersikeras maka itu akan membuat Chun Yeowun menjadi orang aneh. Ada 
pemimpin klan menatap mereka dengan bingung. Tapi Chun Yeowun menggelengkan 
kepalanya dan mengirim pesan telepati. 

[Kau mengatakan pada Tuhan untuk menggunakan Seni Reversi Darah Dewa dan 
membunuhku, dan sisa tetua dari tiga klan. Bukankah itu yang kamu katakan?] 

"?!" 

Mata Yi Burwi tumbuh besar. Dia memang mengirim pesan telepati kepada Tuhan. Tapi 
bagaimana bisa Chun Yeowun, yang sibuk bertempur melawan Chun Yujong tahu ini? Dan 
bagaimana dia tahu tentang pesan telepati? 

'T..tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa mendengar pesan telepati? ' 

Itu tidak bisa dipercaya. Tidak seorang pun, bahkan prajurit terkuat di dunia dapat 
mendengar pesan telepati. Dan seolah-olah pikirannya sudah dibaca, Yeowun mengirim 
pesan telepati lainnya. 

[Mengapa? Apakah Anda terkejut bahwa saya mendengar pesan telepati Anda? Kamu 
bilang aku membuat pengkhianatan dan kamu mencoba mengatakan kamu tidak tahu apa-
apa tentang itu?] 
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'Apa!' 

Mata Yi Burwi mulai bergetar. Dia tidak yakin sampai sekarang, tetapi ini menegaskan hal 
itu. 

'Tidak mungkin! B-dia benar-benar bisa mendengarkan pesan telepati! ' 

Ini adalah keterampilan yang sangat berbahaya. Pesan telepatis adalah cara untuk 
mengirim informasi ke target tertentu tanpa membuat orang lain mendengarnya. Tetapi 
jika itu bisa didengar, maka satu pesan telepati mungkin bekerja bertentangan dengan 
rencana rahasia. 

'T-tidak! Saya harus menghentikannya mengirimi saya pesan telepatis! ' 

Yi Burwi dengan cepat menganalisis situasinya. Jika Yeowun dapat mendengar pesan 
telepati, maka ia harus menghentikan rekannya untuk menggunakan pesan telepati. 

"Kek ... T-telepa ..." 

"Siapa yang menyuruhmu berbicara?" 

"UGH!" 

Yeowun meraih leher lebih keras untuk menghentikan Yi Burwi berbicara. Hanya ada satu 
jalan yang tersisa. Dengan rencana yang gagal, dia harus mengambil semua kesalahan 
untuk membiarkan orang lain keluar dari kastil. Itu ketika Yi Burwi menarik energinya 
untuk mengalir secara terbalik. 

[Ugh. Rencana kami gagal. Kami tidak punya pilihan. Pemimpin Yi, mati bersama dengan 
Putra Mahkota. Saya akan mengurus tempat ini dan mundur.] 

Yi Burwi mengerutkan kening. Dia akan menggunakan Blood Reversion Art untuk keluar 
dari genggaman Yeowun dan berteriak agar rekannya tidak akan menggunakan pesan 
telepati, tapi sudah terlambat. 

"T-tidak mungkin!" 

Dan mata Chun Yeowun segera beralih ke seseorang. Itu adalah pemimpin Penjaga Istana 
Pahin, berperang melawan Hou Sangwha di dekat pintu masuk. 

"Sialan!" 

Yi Burwi kemudian membalikkan energi dalam titik-titik darah yang unik. Otot-ototnya 
mulai mengembang dan urat-urat darah muncul di lehernya. Genggaman Chun Yeowun 
terlempar ke belakang. Yi Burwi harus meraih Chun Yeowun untuk mati bersama sebelum 
dia bisa sampai ke Pahin. Tapi... 
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"UGH!" 

"Kamu bodoh. Anda melihat bahwa itu tidak akan berhasil. " 

Yeowun meletakkan tangannya di kepala Yi Burwi dan meletakkan tangan lain di dada Yi 
Burwi dan mencoba menggunakan kejutan listrik dan energi untuk menghentikan 
alirannya. 

"UGH!" 

Dengan sengatan listrik masuk, Yi Burwi mendorong tangan ke atas kepalanya dan 
melemparkan pukulan ke dada Yeowun. 

'Dia sudah pindah?' 
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Chapter 248 
Bab 248: Pelakunya (8) Yeowun dengan cepat melompat mundur dan Yi Burwi juga 
kembali untuk mendapatkan jarak. Ketika sampai di belakang, pakaiannya robek saat otot-
ototnya mengembang. Vena muncul di sekujur tubuh, membuatnya tampak menjijikkan. 
Yang berbeda adalah dia menggunakan Blood Reversion Art tetapi matanya tidak merah. 

'Ini berbeda. Saya menyegel titik darah yang benar tetapi dia masih bergerak. ' 

Sepertinya titik aliran energi berbeda. Sebagai buktinya berbeda, Yi Burwi tidak berubah 
seperti orang lain. Tapi dia masih menjadi lebih agresif. 

'Kamu pikir ini sama dengan seni pengembalian darah yang tidak lengkap? Ini adalah Seni 
Pembalikan Darah Dewa sejati. ' 

Tidak seperti yang dipelajari oleh Chun Yujong atau Kingbonki, ini adalah versi yang benar, 
versi lengkap dari Blood God Reversion Art. Ini menghilangkan sebagian besar efek 
sampingnya dan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan. Satu-satunya 
downside adalah bahwa ia memiliki batas waktu. Hanya bertahan selama lima menit dan 
yang menggunakannya akan pingsan di akhir. Tapi itu cukup waktu untuk menggunakan 
segala daya untuk mati bersama dengan Chun Yeowun. 

"Seni pengembalian darah-B!" 

"Tuan Chun Ma benar!" 

"Tangkap dia!" 

Para pemimpin klan mulai mengelilinginya. Jika yang lain selain Tuhan menggunakan seni 
pengembalian darah, maka mereka harus menurunkannya. Mereka tidak membawa senjata 
di sini, tapi mereka masih menguasai prajurit tingkat master super. Lima pemimpin klan 
menyerang di Yi Burwi, tapi Yi Burwi menghindari serangan mereka dan membalasnya. 

"Ugh!" 

"B-bagaimana dia bisa sekuat itu !?" 

Dua pemimpin klan terlempar ke belakang. Mereka mencoba untuk bertahan, tetapi 
mereka tidak dapat bertahan melawan energi yang kuat. 

"Ambil ini!" 

Pemimpin klan Sword Illusion, Muk Yen, dibebankan pada Yi Burwi dari belakang. 
Kekuatannya qi menghantam punggung Yi Burwi tapi ... 

"Ugh. B-menjauhlah dariku! " 
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"A-apa ?!" 

Force qi hanya didorong ke ujung jari dan retensi energi yang kuat mendorong Muk Yen 
keluar. Itu tidak sesulit tubuh Kingbonki, tetapi tubuhnya telah tumbuh sangat padat. 

"Hah!" 

Dan Yi Burwi menyerbu ke arah Chun Yeowun. 

"Aku hanya perlu membunuhmu!" 

Dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan orang lain. Jika dia membunuh Chun 
Yeowun yang bisa mendengar pesan telepati, rencana mereka masih akan gagal tetapi 
mereka akan lebih berhasil pada akhirnya. 

Tangan Yi Burwi memegangi kekuatan biru qi. Itu lebih besar dari kekuatan qi yang 
digunakan orang lain. Itu sama besar dengan apa yang Kingbonki gunakan ketika dia 
menggunakan Seni Pembalikan Darah Dewa. 

"L-Tuan Chun Ma !!" 

Para pemimpin klan berteriak. Yi Burwi dengan cepat melepaskan formasi pedang dengan 
kekuatan qi di tangannya. Kekuatan formasi menghantam Chun Yeowun, mencoba untuk 
mencabik-cabiknya. 

"MATI!!" 

Dan pada saat itu ... 

"...Hah?" 

Dengan suara sesuatu yang terpotong, sesuatu jatuh ke tanah. Itu adalah lengan yang 
diperbesar ditutupi dengan pembuluh darah yang menonjol. Itu adalah lengan Yi Burwi. 

"Aaaaaaaaaargh !!!!!" 

Tangan Chun Yeowun, yang kosong sampai sekarang, membuat Pedang Setan Langit 
bersinar dengan qi gaya hitam. Yi Burwi menjerit kesakitan sambil meraih bahunya. 
Tubuhnya telah tumbuh begitu kuat bahkan untuk menahan kekuatan qi, tapi itu terpotong 
dengan mudah. 

"Aaaargh ... l-lenganku ... lenganku !!" 

Dia kesakitan, dan bingung. Pejuang yang lebih kuat tidak cocok bahkan mereka 
menggunakan Seni Pembalikan Darah Dewa, jadi tidak ada cara bagi Yi Burwi untuk 
mengalahkan Chun Yeowun, bahkan jika seni itu selesai. Chun Yeowun bertanya pada Yi 
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Burwi, "Saya kira Anda akan menolak untuk menonaktifkan seni pengembalian darah, 
kan?" 

"Apa-Aaaaaaargh!" 

Dan bahkan sebelum dia bisa menjawab, lengan Yi Burwi yang lain terputus. Yeowun 
berusaha membuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa mencoba untuk melawan. Tapi itu 
bukan akhirnya. 

"Aku hanya butuh kepala dan tubuhmu." 

"A ... apa yang kamu .... T ... tidak ... AAAAAARGH! " 

Dengan pedang hitam melesat melewati pahanya, Yi Burwi jatuh ke tanah. Kedua kakinya 
terputus. Tapi Yeowun hanya menatapnya dengan dingin. 

"Nngh .... K... kamu monster... !!! " 

Chun Yeowun jauh lebih dingin daripada Chun Yujong. Dia tidak memiliki belas kasihan 
terhadap musuh. Yi Burwi menyadari bahwa dia bukan tandingan Chun Yeowun bahkan 
setelah menggunakan Blood God's Reversion Art. Tapi sekarang sudah terlambat. 

'Apakah ... apakah dia benar-benar monster? ... Kurasa ini dia ... setidaknya aku membeli 
waktu agar Pahin melarikan diri ... aku harus bunuh diri sekarang. ' 

"Argh!" 

Dan seseorang jatuh di sampingnya, yang terbaring di tanah tanpa tubuh. Dia menoleh dan 
memeriksa pria itu jatuh dan mengerutkan kening. 

'A-apa ?!' 

Itu adalah pemimpin Penjaga Istana, Pahin. Titik darahnya disegel, sehingga Pahin bahkan 
tidak bisa bergerak. 

"Ngnnngh !!" 

"Aku telah menangkapnya, seperti yang kau pesan." 

Orang yang membawanya ke sini adalah Penatua ke-10 Yin Moha. Wajah Pahin memerah 
dan menatap Yin Moha. 

"NNn... .noo! Aaaaargh! " 

Tidak mungkin Yeowun tidak akan melakukan apa pun ketika dia tahu siapa pasangan Yi 
Burwi itu. Waktu pembelian Yi Burwi tidak berhasil. Yi Burwi berteriak marah, tetapi 
Yeowun mengabaikannya dan memerintahkan setiap pemimpin tua dan klan di aula, "Aku 
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memerintahkanmu sebagai Tuan Chun Ma. Tangkap setiap anggota dari klan Buju Sword 
dan Pengawal Istana. Jika mereka menolak, Anda dapat membunuh mereka. " 

"Baik tuan ku!!" 
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Chapter 249 
Bab 249: Pelakunya (9) Dengan perintah resmi dari Tuan Chun Ma, para pemimpin klan 
bergerak dengan cepat. Otoritas dan kekuasaan Chun Yeowun yang dia tunjukkan sudah 
cukup untuk membuat para pengikut agama mengikutinya. Semua Pemimpin Klan 
menyerbu keluar dari aula dan mulai menangkap Penjaga Istana. Para prajurit dalam 200 
kultus teratas mulai mencari istana, dan kemajuannya cepat. 

Ada juga penjaga istana lainnya di dalam aula. Ini adalah dua belas prajurit terbaik dari 
Pengawal Istana yang ditunjuk langsung di bawah Tuhan. Penatua ke-3 Bu Churyong 
berjalan ke arah mereka dengan kekuatan qi biru di tangannya. 

"Jangan melawan," Bu Churyong memperingatkan dan sepuluh prajurit berlutut, 
menunjukkan tanda menyerah. Mereka hanya bergerak di bawah perintah Tuhan, tetapi 
ketika Chun Yujong menggunakan seni pengembalian darah, mereka menyadari ada 
sesuatu yang salah dan menyerah. Tapi tidak semua dari mereka adalah Pengawal Istana 
yang asli. Dua dari mereka di dalam aula tampak aneh. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

"Sialan." 

Mereka tidak berpikir pemimpin mereka akan dikalahkan dengan mudah. Mereka akhirnya 
dapat ditunjuk sebagai penjaga langsung Tuhan ketika kesehatan mental Tuhan 
memburuk, tetapi sepertinya semuanya akan gagal tanpa mereka melakukan apa-apa. 

"Kalian berdua sepertinya tahu sesuatu." 

Dan dari keraguan mereka, Bu Churyong mengenali mereka sebagai musuh. Bu Churyong 
menuduh mereka. 

"Kami tidak punya pilihan." 

[Aku akan membelanya. Bunuh Tuhan!] 

Salah satu prajurit melepaskan kekuatan qi dan menyerang Bu Churyong. Dia tidak yakin 
berapa lama dia bisa menahan prajurit yang kuat, tetapi dia harus mengulur waktu. 

[Baik.] 

Pejuang lain kemudian menyerang Tuhan yang berada di tanah oleh takhta. Marakim 
sedang memeriksa dia, tetapi prajurit itu akan mendorongnya dengan cara tertentu dan 
membunuh Tuhan yang tidak sadar. 

"Haaaaaah!" 
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Tetapi ketika Marakim melambaikan tangannya, tiga pedang yang jatuh di aula melayang di 
udara dan menyerang prajurit itu. 

'Pedang A-udara ?!' 

Prajurit itu menjadi kaget dan berusaha membela diri. Dia mampu menangkis salah satu 
pedang, tetapi dia tidak bisa membela diri melawan dua pedang yang tersisa. 

"Ugh!" 

Dua pedang menembus kedua bahu prajurit itu. Tubuhnya tidak bisa menahan energi kuat 
yang ada di pedang ini dan didorong ke atas di udara dan disematkan ke salah satu pilar di 
aula. 

"S-sial! Aaaaargh! " 

Dia ingin mengeluarkan dua pedang, tetapi energi yang datang melalui luka itu sangat 
menyakitkan sehingga dia tidak bisa bergerak. 

"Aaaaargh!" 

Dan prajurit yang menuntut Bu Churyong menjerit kesakitan. Dia pikir dia bisa bertahan 
setidaknya melepaskan tiga formasi, tetapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan diri 
melawan formasi pertama dan kehilangan kedua tangannya. 

"Sudah kubilang jangan melawan." 

"Aaaaargh ...!" 

Chun Yeowun terlalu kuat yang membuatnya merasa seperti mereka lemah, tetapi ini 
berada dalam lima prajurit teratas di peringkat dalam kultus. Dan apa yang terjadi di luar 
tidak jauh berbeda. Ada tiga ratus penjaga istana, tetapi tidak semuanya mata-mata. Ketika 
para pemimpin klan lari untuk menangkap mereka, mereka semua menjadi terkejut. 

"K-kenapa para pemimpin klan menyerang kita ?!" 

"Ada yang tidak beres?" 

Mereka awalnya mencoba untuk masuk ke aula di bawah perintah pemimpin mereka 
Pahin. Pertama-tama mereka mengira ada pemberontakan, dimulai oleh para pelayan 
bertopeng, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. 

"Tuan Chun Ma memerintahkan agar kami bisa membunuh jika kamu menolak. Jangan 
menunjukkan belas kasihan Anda pada pengkhianat! " 

"Ya pak!" 
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Ko Wanghin dari klan Demon Fist berteriak dan para pemimpin klan tidak menunjukkan 
belas kasihan. Ada beberapa penjaga istana yang benar-benar melawan seolah-olah mereka 
benar-benar pengkhianat, dan mati. 

"Aku-aku menyerah!" 

"A-aku bukan pengkhianat!" 

Banyak penjaga mulai menyerah dan menjadi jauh lebih mudah untuk menunjukkan 
pengkhianat di antara mereka. 

'Sialan! Sialan! ' 

Yi Burwi sangat marah karena dia tinggal di tanah tanpa tubuh. Keluarganya diperintahkan 
untuk melanjutkan rencana pada generasinya, dan mereka merencanakan dengan sangat 
hati-hati tetapi semuanya gagal hanya karena satu orang. Dimulai dengan kakeknya, total 
tiga generasi telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan 
kepercayaan klan Sword. 

'Jika utusan yang menerima perintah darinya datang, rencana 100 tahun kita akan dimulai. 
Apakah kau mengerti ini? Burwi? ' 

Dan seperti yang dikatakan mantan pemimpin Yi Burkem, utusan itu benar-benar muncul, 
bahkan ketika itu mengharuskan mereka untuk menunjukkan identitas tersembunyi 
mereka kepada Yulin. Yi Burwi senang bahwa waktu akhirnya telah tiba, tetapi rencananya 
sudah berakhir. 

Dan di telinga Yi Burwi, dia mendengar peluit dari luar. Matanya membuatnya tampak 
seperti dia telah menunggu ini, jadi Yeowun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" 

"Keke ... Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu menang? " 

"...Apa yang kamu bicarakan?" 

Sepertinya suara peluit yang terdengar di luar berhubungan dengan itu. Semuanya gagal, 
tapi Yi Burwi bersemangat untuk menyerang Chun Yeowun dengan satu cara. 

"Aku tidak bisa membunuhmu atau klan yang tersisa, tapi aku akan membawa wali 
bersamaku." 

"Apa?" Yeowun balik bertanya dengan cemberut. 

"Menurutmu siapa yang menjaga para Penjaga itu di penjara? Dengan sinyal barusan, aku 
yakin kepala mereka akan berguling-guling di lantai penjara yang dingin! " 

Itulah arti dari peluit. Direncanakan sebelumnya jika ada keadaan darurat. Peluit adalah 
sinyal bagi penjaga istana untuk membunuh Wali Kiri dan Kanan. 
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'Dua penjaga yang bekerja untukmu ... lihat mayat mereka dan meratap! Hahahaha!' 

Tapi Chun Yeowun terlihat aneh. Dia tampaknya tidak khawatir saat dia menggelengkan 
kepalanya. 

'Apa?' 

Yi Burwi menjadi bingung dan Yeowun mengejeknya. 

"Apakah itu semuanya?" 

"Apa?" 

Kedua penjaga, yang juga dua pejuang paling kuat dalam kultus dan penasihat terbaik 
untuk Chun Yeowun, mungkin berada dalam bahaya tetapi dia tampaknya tidak terlalu 
peduli. 

Pada saat yang sama, di sebuah penjara yang terletak di sebelah tenggara istana Tuhan, ada 
sebuah sel kecil dengan dua pria paruh baya diikat erat ke kursi mereka. Mereka adalah 
Guardian Lee Hameng dan Guardian Submeng Kanan. 

Mereka frustrasi karena mereka dipenjara bersama. Mereka harus mengikuti perintah dari 
Tuhan, tetapi titik darah mereka juga disegel sehingga mereka tidak bisa bergerak, yang 
membuat mereka semakin khawatir. 

Dan aneh bahwa para penjaga istana bergerak naik dan turun koridor di luar sel dengan 
senjata mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Lee Hameng menghela 
nafas. Dia tidak berpikir dia akan menjadi sasaran saat dia bekerja sebagai Kepala Akademi. 

"Apakah Tuhan benar-benar sudah gila?" 
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Chapter 250 
Chapter 250: Culprit (10) Dia hanya mengira musuh-musuhnya adalah enam klan, jadi sulit 
untuk percaya bahwa Tuhan telah memerintahkan ini. Dia juga frustrasi karena dia tidak 
tahu apa yang sedang terjadi di luar. Jika mereka ditangkap seperti ini, kemungkinan 
sesuatu terjadi pada sesepuh lainnya yang memihak Chun Yeowun. 

"Putra Mahkota mungkin dalam bahaya." 

Kekhawatiran itu juga disampaikan oleh Guardian Submeng Kanan. Submeng kehilangan 
pandangan dan mengalami kerusakan internal yang membuatnya tinggal di rumah untuk 
bermeditasi, tetapi ia tetap ditangkap sehingga ia yakin ada yang tidak beres. 

'Wah ... wah ...' 

Submeng menghabiskan empat jam berfokus pada energinya untuk menarik keluar jarum 
raksasa yang tersangkut di tubuhnya yang menyegel titik darahnya. 

'Lagi...!' 

Submeng fokus pada titik darah dengan sekuat tenaga. Tapi itu tidak mudah. Setelah gagal 
mencoba lagi, Submeng menghela nafas dan terengah-engah. 

"Aaaaaah ... hu ..." 

"Apa? Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Seorang penjaga istana menemukan ini dan berteriak ketika dia mengetuk batang besi. Lee 
Hameng tahu Submeng sudah mencoba mengeluarkan jarumnya, jadi dia berteriak keras, 
"Kamu menyebut dirimu seorang Wali ketika kamu bahkan tidak bisa diam saat diikat?" 

"Apa? Ugh ... hah ... dasar idiot berambut merah. Pikirkan di mana kita berada sebelum 
berkelahi dengan saya. " 

"Tidur saja jika kamu tidak bisa diam." 

"Kamu!" 

Submeng mengerti apa yang Lee Hameng coba lakukan, jadi dia ikut bermain. Dengan dua 
dari mereka berdebat, penjaga istana menghela napas dan berbalik. Dia telah melihat 
kedua Penjaga berselisih satu sama lain sejak mereka dipenjara sehingga dia tidak berpikir 
itu sesuatu yang aneh. 

"Wah." 

Lee Hameng menghela nafas lega. 
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"Cobalah untuk berhati-hati, bodoh." 

Sangat bagus bahwa Submeng berusaha, tetapi dia terus membuat kesalahan yang 
membuat Lee Hameng menjadi takut. Tapi dia juga kagum dengan upaya gigih Submeng. 
Lee Hameng mencoba beberapa kali sebelum menyerah, tetapi Submeng berusaha keras 
sampai akhir. 

"Aku harus mencobanya lagi." 

Saat itulah dia mendengar suara siulan kecil dari luar penjara. Para penjaga istana 
kemudian tersenyum seolah-olah mereka sedang menunggu sinyal itu dan mengeluarkan 
pedang mereka. 

"A-apa? Tunggu ... apa yang kamu-! " 

Submeng berteriak dengan panik ketika dia melihat para prajurit ini bersiap untuk 
menyerang. Sepertinya mereka akan membunuh mereka. Salah satunya mencoba 
membuka pintu sel. Lee Hameng menyadari bahwa dia tidak boleh tinggal diam dan 
mencoba setidaknya mengeluarkannya dari tali, tetapi tidak ada gunanya. Energi 
internalnya disegel sehingga dia tidak bisa menggunakan energi apa pun. 

"Ugh!" 

Dia menyesal tidak berusaha lebih keras. Bahkan jika itu adalah perintah yang dibuat oleh 
Tuhan, dia pikir dia seharusnya mencoba mengeluarkan meterai. Dan saat itulah pintu sel 
hampir tidak terkunci. 

"A-siapa kamu!" 

Seorang pria bertubuh besar meledak ke lantai bawah tanah dan menyerbu ke penjaga 
penjara. Pria itu bergerak cepat dan meninju tinjunya yang memegang kekuatan biru ke 
penjaga. 

"Argh!" 

Pemogokan kekuasaan melemparkan penjaga penjara ke dinding penjara. Lee Hameng 
menjadi tercengang ketika dia melihat pria besar dengan janggut panjang. 

"Ko Wanghur?" 

Pria itu adalah Ko Wanghur. Para penjaga istana mencoba menyerang Ko Wanghur ketika 
seorang pria lain melompat masuk dan menendang mereka. Itu Bakgi. Bakgi menyerbu 
mereka untuk mendorong penjaga pergi. Tendangannya terlalu cepat untuk penjaga istana 
yang mengayunkan pedang mereka di koridor penjara kecil dan mereka tidak bisa bereaksi 
terhadapnya. 
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"S-sejak kapan-?" 

"Kami menunggu sebentar sekarang. Hah! " 

"Argh!" 

Ko Wanghur dan Bakgi dengan cepat mengalahkan para penjaga istana. Dan dengan dua 
dari mereka tiba di saat yang tepat, kedua Guardian menghela napas lega saat mereka 
diselamatkan. 

"Apakah kamu tidak melihat apa artinya bagi para tetua dari tiga klan untuk membantu 
saya?" 

"Apa?" 

Yi Burwi menjadi terkejut. Tuhan telah mengirim anggota Yeowun untuk diangkat di 
kelompok yang dimiliki oleh empat klan dengan sengaja. Ini dihapus anggota Yeowun 
untuk keluar dari gambar. Tetapi dengan empat klan berpihak pada Yeowun sekarang, 
maka itu berarti anggotanya bebas untuk bergerak. 

"Apakah kamu pikir aku akan meninggalkan kedua Wali tanpa bantuan?" 

"T-tidak! Kamu hanya menggertak! " 

"Yah, kamu bisa percaya apa yang kamu inginkan." 

Yeowun berbicara dengan santai dan Yi Burwi menjadi kaget. Jika Yeowun benar-benar 
mengirim anggotanya ke penjara, maka Yi Burwi gagal dengan setiap rencana yang ia buat. 

"Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri." 

"Ugh ... KAMU !!!" 

'Saya tidak punya pilihan.' 

Yi Burwi kemudian membuat pilihan. Alasan dia dibiarkan hidup adalah karena Yeowun 
sedang memikirkan mencari tahu siapa Yi Burwi bekerja untuk. Dia masih mengaktifkan 
Blood God Reversion Art, jadi Yi Burwi memutuskan untuk bunuh diri dengan 
meningkatkan aliran sebaliknya. 

"HAH!" 

Yi Burwi fokus pada energi dan tubuhnya mulai mengembang lebih banyak, seolah-olah itu 
akan meledak. 

"Ha ha ha! Tidak berguna! Art Reversion Darah Darahku mengubah semua titik darah 
sehingga kamu tidak akan menghalangiku untuk melakukan ini! " 
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Inilah mengapa Yeowun tidak bisa menghentikan Yi Burwi dari menggunakan Seni 
Pembalikan Darah Dewa. Yi Burwi tidak ingin mati, tetapi lebih baik mati daripada 
bertahan hidup dan menderita penyiksaan. 

Tubuhnya telah mengembang dua kali lebih besar dan urat-urat darah muncul di seluruh 
wajahnya, membuatnya tampak menjijikkan. Yi Burwi kemudian berbicara sambil 
memegang penyakitnya yang muncul dari dalam. 

"Ugh ... jangan terlalu senang kamu menang di sini. Kekuatan klan kami mencapai tidak 
hanya untuk Demonic Cult, tetapi di luar ... ugh! " 

Tapi Yeowun tidak fokus padanya. Tangan Yeowun melewati wajah Yi Burwi, dan Yi Burwi 
memperhatikan semacam cahaya redup. Yeowun kemudian dengan cepat menyapu 
tubuhnya, tidak jelas apa yang dia coba lakukan. 

"Ugh .. aku tidak tahu apa ... ugh ... yang coba kau lakukan ... tapi-Ugh. Tidak ada yang akan 
berhasil ...! " 

Yeowun kemudian meletakkan telapak tangannya di bawah telinga kanan Yi Burwi dan 
meletakkan telapak tangan kanannya di atas dada Yi Burwi. Yi Burwi menjadi kaget dan 
mencoba berbicara. 

"Apa yang kamu coba ... Gaaagagagagagagaga!" 

Dengan listrik yang masuk ke tubuhnya, Yi Burwi gemetar dan menjerit. Sengatan listrik 
membuatnya merasa seluruh tubuhnya bengkok. Itu sangat menyakitkan sehingga Yi 
Burwi menjerit sebelum pingsan. Tapi dia tidak bertahan lama. 

"ARGH!" 

Yi Burwi terbangun dari rasa sakit yang datang dari pipinya. 

"A-apa? Kenapa aku...?!" 

Dia tidak mati. Tubuhnya seharusnya meledak setelah semua nadinya mengembang 
melebihi batas, tetapi tubuhnya kembali normal, seperti ketika Chun Yujong dihentikan 
dari menjadi gila. Yeowun kemudian mengejek Yi Burwi dan berbicara. 

"Itu berhasil, bukan? Jadi, mari kita bicara tentang klanmu sekarang. " 

'... S-sial!' 
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