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Chapter 251 
Chapter 251: Coronation (1) Penatua Keempat Ja Kinkeng dan Penatua Keenam Mong Oh 
memimpin kelompok mereka menuju rumah klan Buju Sword yang terletak di sisi timur 
kastil. Tidak ada banyak mata-mata di dalam penjaga istana karena penjaga istana ditunjuk 
melalui penyaringan yang cermat. 

"Cepat!" 

"Ya pak!" 

Ada alasan mengapa Ja Kinkeng dan Mong Oh bergerak sangat cepat. Beberapa waktu yang 
lalu, salah satu pengkhianat dari penjaga istana meniup peluit, tetapi mereka tidak yakin 
apa arti sinyalnya. Mungkin saja pengkhianat yang tersisa mungkin mencoba melarikan diri 
sehingga mereka harus bekerja cepat. Semua gerbang kastil disegel dan seluruh kastil 
berada dalam mode darurat, jadi mereka pikir itu tidak mudah bagi mereka untuk berlari. 

"L-lihat!" 

Kemudian mereka melihat asap hitam keluar dari arah mereka berlari. Mereka juga melihat 
nyala api muncul. Ja Kinkeng dan Mong Oh kemudian harus bekerja untuk memadamkan 
api di rumah klan Buju Sword. 

"Matikan apinya!" 

"Simpanlah!" 

"Ugh .. kita terlambat." 

Panas menghalangi mereka dari luar. Seluruh rumah diminyaki sehingga akan terbakar, 
dan nyala api mengambil semuanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan api agar 
tidak menyebar dengan cara lain. Sementara Mong Oh dan kelompoknya bekerja untuk 
memadamkan api, kelompok yang tersisa dipimpin oleh Ja Kinkeng mulai mencari melalui 
kastil untuk menemukan yang terkait dengan klan Buju Sword. 

Tiga hari berlalu. Banyak hal terjadi pada masa-masa itu. Api di rumah klan Buju Sword 
padam tetapi tidak ada yang selamat. Sebagian besar mayat terbakar, dan mayat-mayat itu 
ditemukan di tempat yang tidak terbakar, semuanya mati ketika mereka bunuh diri. 
Semuanya direncanakan sehingga mereka dapat menghapus setiap jejak. Dan klan Buju 
Sword bukan satu-satunya. Klan Pedang juga dicari secara menyeluruh dan mereka yang 
memiliki hubungan dengan klan Pedang Buju semuanya ditemukan tewas. Satu-satunya 
yang selamat adalah Yi Burwi, jadi dia dirawat karena anggota tubuhnya yang terluka dan 
sekarang dikunci untuk diselidiki. Semua anggota dari klan Pedang ditangkap untuk 
menjalani penyelidikan juga dan semua kelompok yang dimiliki oleh mereka dibubarkan. 
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"Total empat belas penjaga dari Penjaga Istana ditemukan berasal dari klan Buju Sword." 

"Saya melihat." 

Di antara 300 Penjaga Istana, ada total empat belas pengkhianat, termasuk Pahin, 
pemimpin yang baru diangkat. 

"Dari apa yang kita lihat, hanya ada lima sebelumnya, tetapi sembilan ditambahkan kali 
ini." 

Pahin hanya satu dari tiga letnan, tetapi setelah Tuhan kembali dari Kastil Jukang, Pahin 
ditunjuk menjadi pemimpin. Wali Kiri Lee Hameng menanyai Pahin dan Yi Burwi sendiri 
tetapi tidak ada banyak hasil. Yang berbicara di kantor Tuhan adalah Chun Yeowun dan 
Great Guardian Marakim. 

Setelah kejadian itu, Chun Yeowun sekarang berada di istana dan membantu tiga penjaga 
dan penatua lainnya menangani masalah ini. Dia adalah Putra Mahkota dan juga Chun Ma 
yang baru jadi tidak ada yang keberatan. 

"Tuan Chun Ma. Penatua ke-11 meminta untuk bertemu denganmu. " 

"Biarkan dia masuk." 

Pintu kantor terbuka dan Penatua ke-11 Huan Yi masuk. Dia masih mengenakan pakaian 
sutra merah dengan sulaman kupu-kupu, tetapi kali ini memiliki topeng yang berbeda. Dia 
biasanya mengenakan topeng pria tampan, tapi dia tampak seperti pria biasa sekarang. 
Tapi dia masih memiliki riasan tebal, dan itu memberinya nuansa feminin. 

"Salam, Tuan Chun Ma." 

"Apakah kamu sudah bangun?" 

"Hu hu. Bagaimana saya bisa, seorang pelayan Lord Chun Ma, beristirahat sementara Anda 
begitu sibuk di tempat kerja? " 

Huan Yi harus berjalan ke dalam perangkap yang disiapkan untuk Chun Yeowun. Jika Huan 
Yi tidak terbantu oleh bala bantuan, dia mungkin tidak akan selamat. Dengan dua kelompok 
prajurit datang membantunya, Huan Yi berperang melawan pejuang dari klan Buju Sword. 
Anggota klan Buju Sword kalah jumlah, tetapi mereka menggunakan seni pengembalian 
darah sehingga menyebabkan banyak korban. 

"Aku punya sesuatu untuk dilaporkan." 

"... Apakah ini tentang pengejaran?" 

"Baik tuan ku." 
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Setelah empat jam pertempuran, Huan Yi berhasil mengalahkan mereka. Tetapi ketika dia 
memeriksa mayat-mayat klan Buju Sword, dia menemukan bahwa beberapa dari mereka 
hilang. Pemimpin mereka Jukem dan tiga lainnya hilang, jadi Huan Yi mengorganisir 
sebuah kelompok pengejaran dan mengirim pesan ke jaringan mata-matanya untuk 
menemukan jejak mereka dari Bokgun dan Kastil Kangsuh. 

"Aku menerima pesan dari utara Kastil Bokgun." 

"Apakah kita menemukan mereka?" 

"Iya. Kami menemukan jejak mereka di sebuah desa kecil ... Maaf, Tuanku. " 

"Kami kehilangan mereka." 

"Iya. Dua prajurit saya meminta bala bantuan dan mengikuti mereka tetapi mereka hilang. " 

"Bangun." 

Huan Yi berlutut untuk meminta maaf dan Yeowun mengangkatnya. Dia kemudian berjalan 
ke peta Jianghu di dinding. Desa di utara Kastil Bokgun sangat dekat dengan Kastil Jurkang. 

"Mereka pergi ke Kastil Jurkang." 

"Itu yang kami pikir juga." 

Mereka mencari di sekitar Kastil Bokgun, tetapi tidak ada yang ditemukan. Jejak terakhir 
prajurit Huan Yi ditinggalkan dekat Kastil Jurkang. Mereka tidak bisa mencari Kastil 
Jurkang karena itu adalah wilayah klan Enam Bela Diri Dewa Dewa, jadi mereka harus 
kembali. 

"Kurasa kemungkinan mereka terlibat dalam ini." 

"Dari apa yang bisa kita lihat ... itu kemungkinan besar." 

Yeowun menduga bahwa klan Buju Sword terkait dengan klan Blade God Six Martial. Dia 
punya alasan untuk kecurigaan ini. Mereka yang ditangkap sebagai tahanan diam, tetapi 
ada satu misteri yang dipecahkan oleh insiden itu. 

"Aku benar ... dengan racun dan semuanya." 

Minuman keras yang melayani pesta dengan klan Yulin diracuni. Satu-satunya mata-mata 
pada saat itu hanya satu. Tidak mungkin bagi satu orang untuk meracuni semua minuman 
keras, jadi Yeowun berpikir itu aneh. Dia mendengar bahwa Pengawal Istana mencari 
makanan, jadi jika ada banyak pengkhianat di pengawal istana, maka misteri itu 
terpecahkan. Dan jika itu terkait, maka kemungkinan bahwa klan Buju Sword terkait 
dengan klan Blade God Six Martial. 
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"Hmph." 

Setelah mencarinya, Yeowun bisa mengetahui bahwa klan Buju Sword berasal dari luar, 
dan mereka hanya bergabung dengan kultus selama enam puluh tahun. Pangkalan mereka 
dulu berada di Kastil Jurkang, tetapi mereka kalah dari Sekte Iblis ketika Chun Inji 
memimpin ekspedisinya ke utara dan memasuki kastil. 

'Saya tidak mengerti. Mereka menunggu selama itu? ' 

Jika mereka berhubungan dengan klan Enam Dewa Bela Diri Dewa selama itu, maka itu 
berarti mereka telah menghabiskan waktu lama untuk menyelinap ke kastil. Sudah sebulan 
sejak klan Blade God Six Martial muncul. Rasanya terlalu lama untuk mencurigai suatu 
hubungan. Tapi yang ada dalam pikiran Yeowun adalah apa yang dikatakan Yi Burwi 
sebelum dia mencoba bunuh diri. 

[Ugh ... jangan terlalu senang kamu menang di sini. Kekuatan klan kami mencapai tidak 
hanya untuk Kultus Iblis, tetapi di luar ... ugh!] 

Dia mengatakannya seolah-olah kekuatan mereka mencapai semua bagian Jianghu. Itu 
terdengar seperti 'klan' yang disebutkan Yi Burwi bukan klan Buju Sword. 

'Aku akan tahu kalau aku bisa membuatnya bicara ...' 

Tapi itu tidak mudah. Pada hari pertama, Yeowun menyiksanya dengan berbagai cara, 
tetapi Yi Burwi tidak pernah berbicara apa pun. 

'Pasti ada cara baginya untuk berbicara ... oh!' 

Yeowun kemudian datang dengan satu ide yang tidak terpikirkan olehnya. Sepertinya ada 
kemungkinan. Yeowun tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan Marakim dan Huan Yi 
menjadi penasaran. Marakim bertanya, "Ya Tuhanku, ada apa?" 

"Aku harus bicara dengan Dokter Setan." 
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Chapter 252 
Chapter 252: Coronation (2) "Iya? Tapi Pertemuan Hebat akan segera diadakan ... " 

Pertemuan Besar akan segera diadakan. Para pemimpin klan sudah berkumpul di Aula 
Besar. 

"Tidak akan lama." 

"Dimengerti." 

Chun Yeowun kemudian keluar dari kantor bersama Marakim dan Huan Yi untuk menuju 
ke ruang medis. Ada banyak prajurit dari Guardian yang berjaga, dan ada satu yang paling 
penting yang tinggal di ruang medis sekarang. 

"Salam Tuan Chun Ma!" 

Prajurit berlutut ketika Yeowun muncul. Mereka benar-benar mengagumi Chun Yeowun, 
karena Yeowun yang menyelamatkan Wali dari pembubaran. Dengan prajurit berteriak 
serempak, Dokter Iblis Baek Jongwu dan dokter lainnya keluar dari ruangan. 

"Salam, Tuan Chun Ma." 

Dokter membungkuk dan Yeowun juga membungkuk. Semua dokter tampak kelelahan, 
karena mereka menghabiskan sepanjang malam merawat seorang pasien. Yeowun 
berbicara dengan Baek Jongwu. 

"Bagaimana kabarnya, Dokter Baek?" 

"Maaf, Tuanku. Saya belum menemukan kemajuan. " 

"Ah..." 

Yeowun mengerang. Sejak tiga hari yang lalu, Tuan Chun Yujong dikirim ke ruang medis 
dan dirawat oleh Dokter Setan, tetapi tidak ada kemajuan. Yeowun telah menghentikan 
Seni Reversi Darah Dewa agar tidak lepas, dan juga bisa membantu Chun Yujong keluar 
dari ilusinya. Yeowun berpikir semuanya telah berjalan sesuai keinginannya, tetapi itu 
tidak berhasil sesuai harapannya. Tuhan bangun sebentar, tetapi dia masih di bawah ilusi 
dan mengulangi 'Tidak' sebelum dia pingsan lagi. Dia belum bangun sejak itu. 

'Apa masalahnya?' 

Yeowun memindai kepalanya dengan MRI, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia 
tidak yakin mengapa Chun Yujong masih dalam ilusi dan mengapa dia tidak bisa bangun. 

[Tidak ada data yang direkam serupa, jadi analisis yang benar tidak mungkin.] 
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Nano mengatakan satu-satunya cara untuk menganalisis dengan benar adalah dengan 
mengirimkan mesin Nano, tetapi dikatakan tidak mungkin karena dilarang oleh program. 

"..." 

Yeowun menatap Lord Chun Yujong yang berbaring di tempat tidur. Dia frustrasi setiap 
kali dia melihat ayahnya. Dia ingin menanyakan kebenaran dan apa yang sebenarnya dia 
pikirkan, tetapi dia tidak tahu segalanya akan menjadi seperti ini. Ilusi yang dilihat Chun 
Yujong pada akhirnya sebelum pingsan bukanlah saudaranya, Chun Yujing. 

'Hwa Yun ... Hwa Yun ... kamu bilang kamu akan menungguku ... Ah ...' 

Yeowun melihat bahwa Chun Yujong meratap dan menangis sebelum dia tiba-tiba 
mengulangi 'Tidak' seolah-olah dia sedang diserang. Dia tidak bisa mengenali siapa pun, 
baik Chun Yeowun atau Marakim yang berdiri di sampingnya. 

"Saya menyesal. Keterampilan saya di luar jangkauan untuk gejala ini. Tolong hukum saya. 
" 

Dokter Setan berbicara dengan kepala menunduk. Dia sebenarnya seorang dokter yang 
sangat berbakat, hampir sama dengan dokter yang ditunjuk untuk Kaisar sendiri. Jika 
Dokter Setan tidak dapat menemukan alasan untuk keadaan ini, maka itu berarti itu berada 
di luar keadaan normal. 

"...Tidak masalah." 

Mudah melihat semua dokter berusaha sebaik mungkin. Yang bisa dilakukan Yeowun 
hanyalah mempercayai dokternya untuk saat ini. Yeowun kemudian ingat label oranye 
yang dimilikinya. Tag itu memungkinkannya untuk bertemu dengan Dokter yang saleh. 
Mungkin itu perlu jika dia membangunkan Tuhan. Tapi itu baru tiga hari sehingga Yeowun 
memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. 

"Tuanku. Pertemuan akan segera dimulai. " 

"Oh." 

Yeowun kemudian kembali ke akal sehatnya dan ingat mengapa dia datang ke sini. Yeowun 
dengan cepat bertanya kepada Baek Jongwu, "Dokter. Apakah Anda selesai menganalisis 
racun yang kami temukan di pesta dengan klan Yulin? " 

"Maksudmu yang punya Opium Poppy?" 

"Iya. Bisakah Anda meniru racun itu? " 

"Itu tentu saja mungkin. Tapi kenapa...?" 

Yeowun tampak bersemangat. 
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Di aula besar, semua penatua dan pemimpin klan dikumpulkan. Para tetua yang dikirim 
keluar dari kastil kembali, jadi itu tidak seposos sebelumnya. Penatua ketiga Bu Churyong, 
Penatua Keempat Ja Kinkeng, Penatua Kelima Hang Soyu, Penatua Keenam Mong Oh, 
Penatua Kedelapan Mun Yun, Penatua Kesembilan Sama Yi, Penatua Kesepuluh Sama Yi, 
Penatua Kesepuluh Yin MOha dan Penatua ke-11 Huan Yi semuanya duduk di kursi mereka. 
Segera, teriakan nyaring terdengar di seluruh aula. 

"Tuan Chun Ma sekarang memasuki aula!" 

Chun Yeowun muncul dengan pakaian hitam dengan bordir emas dan setiap kultus bangkit 
dan berlutut dengan satu lutut. 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Penatua Ketiga kemudian berteriak, "Kami, para pemuja yang rendah hati, sambutlah Tuan 
Chun Ma!" 

Dan semua orang mengulanginya. 

Yeowun adalah seorang pria muda, tetapi otoritasnya atas kultus sangat kuat. Nama yang 
dipakai oleh Chun Ma sangat penting dan berkuasa. Dengan tiga wali berdiri di 
belakangnya, Yeowun berjalan ke tahta Tuhan. Di samping tahtanya ada takhta lain yang 
juga sangat mewah seperti milik Tuhan. Itu adalah tahta sementara untuk Chun Yeowun 
yang dibuat oleh Penatua. 

"Hmm." 

Yeowun terkejut menemukan tahta yang belum dilihatnya bahkan di pagi hari. Sepertinya 
dia ditakdirkan untuk duduk di sana, bukan di atas takhta Tuhan. Mudah untuk melihat 
siapa yang ada di balik ini. 

"Mereka tidak sabar, ya?" 

Yeowun menoleh ke para tetua dari tiga klan. Mereka memihak Chun Yeowun setelah 
mengakui Chun Yeowun sebagai Chun Ma yang sebenarnya, tetapi dengan segala bahaya 
diselesaikan, mereka sekarang mengekspresikan pikiran mereka. 

"Tuhan belum mengangkatnya sebagai Tuhan baru, jadi dia belum bisa duduk di atas 
takhtanya." 

"Kita harus mendapatkan sebanyak yang kita bisa sebelumnya." 

Jika Yeowun ingin duduk di atas takhta, maka ia harus mengadili dengan tiga klan, seperti 
yang dilakukan para Lord lainnya. Yeowun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia 
kemudian dengan ringan menyentuh tahta baru dan berjalan melewatinya untuk duduk di 
atas takhta Tuhan. 
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'Hah?' 

Bu Churyong, Ja Kinkeng dan Hang Soyu mengerutkan kening. Mereka telah melaporkan ini 
kepada Great Guardian Marakim tentang perubahan baru, tetapi Chun Yeowun tetap duduk 
di atas takhta Tuhan. 

"Hmm ... Tuan Chun Ma. Kursi Anda adalah ... " 

"A-apa?" 

Tapi sebelum Bu Churyong bisa selesai, takhta di sebelah takhta Tuhan segera berubah 
menjadi debu. Itu karena Yeowun telah mengirim energi ke dalamnya ketika dia 
menyentuhnya. Dengan Yeowun menghancurkan kursi baru dan duduk di kursi Tuhan, tiga 
tetua hilang kata-kata. 

"Kursi saya adalah-apa?" 

Yeowun kemudian mengangkat tangannya dan Marakim berteriak. 

"Kamu boleh duduk!" 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Semua pemimpin klan kemudian duduk. 

'Ugh ...' 

"Dia tak terbendung." 

Tiga tetua marah, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Pertemuan hari ini adalah 
pertemuan untuk berbicara tentang memperkuat pertahanan kultus terhadap mata-mata 
masa depan, dan untuk menunjuk para pemimpin baru ke tempat-tempat kosong. Semua 
tetua setuju pada malam terakhir ini, jadi Chun Ma Chun Yeowun telah mengumpulkan 
mereka di sini. 

"Kami akan memulai Pertemuan Besar." 

Marakim berbicara dan Bu Churyong bangkit untuk mengumumkan apa yang diputuskan 
dalam pertemuan Tetua. Itu tentang perubahan untuk Penatua saat ini. 

"Untuk yang pertama ..." 

Saat itulah Marakim menghentikannya. 

"Tunggu. Penatua Ketiga, Anda dapat duduk untuk saat ini. " 

"Apa?" 
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"Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus berbicara tentang upacara penobatan Lord 
Chun Ma." 

"A-apa? Upacara penobatan? ' 

Itu adalah sesuatu yang belum mereka bicarakan dalam pertemuan si penatua. Bu 
Churyong dan dua tetua lainnya menjadi tercengang. 
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Chapter 253 
Chapter 253: Coronation (3) Dalam kebanyakan kasus, hal-hal yang akan dibicarakan pada 
Pertemuan Besar harus dibicarakan pada pertemuan Penatua. Ada banyak hal yang 
dibahas pada pertemuan Penatua yang diadakan semalam, tetapi tidak ada apa-apa tentang 
penobatan Chun Yeowun. Tiga penatua merasa lega bahwa tidak ada penatua yang 
berpihak pada Chun Yeowun membicarakannya, jadi mereka terkejut mendengar hal ini. 

"G-Great Guardian. Bolehkah saya keberatan? " 

Penatua Kelima Hang Soyu mengajukan keberatan dan bangkit. Dia kemudian memandang 
Great Guardian Marakim dan berbicara. 

"Ini belum pernah dibicarakan sebelumnya." 

"Y-ya. Saya tidak yakin mengapa kita berbicara tentang masalah yang belum kita bicarakan 
pada pertemuan Penatua. " 

Penatua Keempat Ja Kinkeng juga bangkit untuk menambahkan komentar. Jika mereka 
tidak melakukan sesuatu, sepertinya upacara penobatan Chun Yeowun akan diputuskan. 
Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi sebelum menetapkan skor mereka dengan Chun 
Yeowun. 

"Saya percaya kita dapat membicarakan hal itu setelah Tuhan kita bangun dari tempat 
tidurnya yang sakit. Lebih baik bagi kita untuk pindah ke topik berikutnya. " 

Penatua Ketiga Bu Churyong berbicara untuk menyelesaikan topik. Tapi dia berbicara 
dengan para tetua dan pemimpin klan lainnya sehingga dia bisa mendapatkan persetujuan 
mereka. 

"Jadi, kita menjadi tidak berdaya ini." 

Bu Churyong menyadari betapa lemahnya tiga klan mereka saat mengatakan ini. Jika itu 
sebelumnya, keenam klan tidak harus meminta penatua lain atau pemimpin klan untuk 
persetujuan mereka. Mereka hanya harus melakukannya. Tetapi segalanya berbeda 
sekarang. Tidak seperti Chun Yujong yang telah menjadi Tuhan tanpa ada yang 
membantunya, Chun Yeowun telah mengembangkan kekuatannya di sepanjang jalan. 

'Dan kita...' 

Tiga klan dari enam klan telah pergi. Klan Racun musnah dan klan Sword dan Wise 
dibubarkan dan tersebar. Pasukan Chun Yeowun sekarang adalah kekuatan terkuat di 
seluruh kultus. 
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"Jadi, kalian bertiga tidak setuju membicarakan topik ini?" Penjaga Agung Marakim 
bertanya dan tiga penatua beralih ke penatua Mong Oh. Mereka membutuhkan setidaknya 
persetujuan Mong Oh sehingga mereka bisa mendapatkan jumlah setengah tua yang 
diperlukan tidak setuju dengan topik tersebut. 

Namun... 

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

Tetua Keenam Mong Oh hanya menutup matanya dan tidak bertemu dengan mereka. Mong 
Oh berkata dia berpikir sangat positif tentang berpihak pada tiga klan hanya sampai 
beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak lagi. Tampak jelas di mana niatnya berada. 

Dan ada seseorang yang tersenyum melihat pemandangan itu. Itu adalah Elder Kesembilan 
Sama Yi. Setelah pertemuan Penatua tadi malam, Sama Yi meluangkan waktu untuk 
berbicara dengan Mong Oh, yang telah menjadi teman lamanya dan mampu membujuk 
Mong Oh untuk bergabung dengan pasukan Chun Yeowun. Itu tidak sulit karena Mong Oh 
sudah memikirkannya sejak dia menyadari Chun Yeowun adalah Chun Ma yang baru. 

"Sialan!" 

Bu Churyong berubah muram. Ini tidak baik. Sesepuh dari tiga klan sekarang kalah dalam 
pemilihan. Ini berarti keberatan mereka akan diabaikan. 

'Maka kita hanya bisa mempercayai para pemimpin klan.' 

Enam klan memiliki lebih dari 60% kendali atas semua klan dalam Demonic Cult. Jika 60% 
pemimpin klan ini menentangnya, keberatan mereka akan mendapatkan kekuasaan. 

"Pemimpin klan. Apakah ada di antara Anda yang setuju dengan keberatan? " 

"Kami setuju dengan tiga tetua." 

Pada pertanyaan Marakim, Jo Sang, pemimpin klan klan Five Dragon Blade berbicara, dan 
para pemimpin klan lainnya mulai bangkit dengan setuju. Tapi... 

'Tidak...' 

Tiga orang tua segera menjadi muram. Semua pemimpin klan yang bangkit hanya 35 dari 
mereka. Mereka adalah pemimpin klan klan yang dimiliki oleh tiga klan. 

'Mereka tidak takut pada klan kita lagi!' 

Jumlahnya menurun secara dramatis dengan klan Pedang dibubarkan. Ada orang-orang 
yang memihak enam klan sebelumnya bahkan jika mereka tidak dimiliki oleh mereka, 
tetapi mereka tidak mengikuti enam klan lagi. Mereka sekarang memiliki Chun Ma, 
pemimpin yang ditakdirkan, untuk mengikuti. Dan setelah melihat apa yang Chun Yeowun 
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lakukan di Aula Besar tiga hari yang lalu, sebagian besar pemimpin klan sekarang 
menyukai Chun Yeowun. 

'Ugh ... kita tidak punya cukup kekuatan pemilih.' 

Dengan lebih dari 80% orang mendukung Chun Yeowun, penobatan akan diadakan. Tetua 
Chun Yeowun yakin mereka akan menang. Mereka adalah sekutu ketika mereka berperang 
melawan pengkhianat yang bersembunyi di dalam kultus. Tetapi dengan semua 
pengkhianat ditangkap, ketiga klan sekarang kembali ke musuh mereka. Marakim 
berbicara. 

"Keberatan tidak melebihi jumlah pemungutan suara yang diperlukan, jadi kita akan 
melanjutkan pembicaraan tentang Upacara Penobatan Lord Chun Ma kita." 

'Iya!' 

Penatua Kedelapan Mun Yun dan Penatua Kesembilan Sama Yi menjadi bersemangat. 
Mereka menduga akan ada perubahan pada keseimbangan kekuatan, dan itu dikonfirmasi. 

Tiba-tiba, Bu Churyong berjalan ke tengah dengan wajah muram dan berlutut di depan 
Chun Yeowun dan berbicara sambil membungkuk. 

"Aku menerima Lord Chun Ma dengan hak dan kekuatanmu. Tetapi Kultus Iblis Besar kita 
dibangun di atas dasar tradisi, hukum, dan ketertiban kita. Kami telah belajar bahwa Tuhan 
kita telah dipermainkan oleh para pengkhianat ini, jadi saya pikir adalah benar untuk 
menunggu Tuhan kita bangun dari tidurnya dan bekerja sesuai dengan tradisi kita. " 

"Kami setuju dengan Penatua Ketiga." 

Ja Kinkeng dan Hang Soyu juga turun dari kursi mereka dan membungkuk untuk setuju 
dengan Bu Churyong. Mereka sekarang bertanya kepada Chun Yeowun secara langsung 
siapa yang bertanggung jawab atas persetujuan akhir. 

"Mereka sekarang membawa Tuhan ke sini." 
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Chapter 254 
Bab 254: Penobatan (4) 

Lee Hameng mengerutkan kening saat dia melihat mereka dari sisi Yeowun. Mereka 
kehilangan suara sehingga mereka sekarang bersikeras bahwa mereka harus menunggu 
Tuhan untuk bangun. 

'Jika ini masalahnya, kita harus menyeret sebanyak mungkin waktu agar kita bisa 
mendapatkan kembali kekuatan kita.' 

Mereka harus membangun kembali pasukan mereka sebelum Chun Yeowun dapat 
membangun pasukannya dan membangun seluruh Kultus Iblis di bawah 
kepemimpinannya. Atau yang lain, keenam klan yang telah memerintah lebih dari 500 
tahun kultus akan hancur. 

"Mereka tidak akan jatuh dengan mudah." 

Mun Yun menjadi muram. Tidak ada gunanya bertarung secara internal. Mun Yun menoleh 
ke Yeowun. 

"Dia tidak senang dengan ini." 

Chun Yeowun menatap dingin pada tiga tetua. Semua orang di pasukannya tahu bahwa 
Chun Yeowun membenci keenam klan. Tiga klan aman hanya karena para tetua Yeowun 
menyarankan agar Yeowun harus menjaga mereka di bawah lengannya sehingga Kultus 
Iblis tidak akan tiba-tiba menjadi lemah. 

"Aku berharap dia bisa menjadi Tuhan cepat dan mulai mengendalikan klan-klan itu." 

Sama Yi juga memiliki pemikiran yang sama. Jika ini masalahnya, ada kebutuhan untuk 
melawan mereka dengan kuat. Sama Yi berbicara. 

"Dokter Setan melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan kemajuan apa pun dalam 
kondisi Tuhan. Saya memahami Anda tiga pemikiran Penatua, tetapi sementara kami 
memiliki ancaman musuh di luar wilayah kami, kami tidak dapat membiarkan 
kepemimpinan kami kosong. " 

"Jika itu masalahnya, saran saya bahkan lebih kuat. Jika Dokter Iblis tidak dapat 
menyembuhkannya, maka kita harus mengundang Dokter Ilahi di sini untuk 
menyembuhkan Tuhan dan melakukan ini sesuai dengan hukum kita. " 

"Hmm ..." 

Sama Yi mengerang. Tiga Sesepuh tidak akan mundur. 
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"Tuan Chun Ma benar." 

Tindakan mereka membuktikan bahwa mereka tidak ingin kehilangan kendali. Mereka 
berusaha untuk menjaga tiga klan sebagai klan yang paling kuat mengendalikan kultus. 
Engkau Sesepuh kemudian bangkit dari berlutut dan Bu Churyong berbicara. 

"Pemimpin kita saat ini masih Tuhan kita. Selain masalah-masalah lain, jika kita ingin 
melanjutkan penobatan tanpa mengikuti hukum kita, saya tidak melihat gunanya tetap di 
Pertemuan Besar. Saya akan melihat diri saya keluar. Dan untuk pertemuan di masa depan, 
saya tidak akan hadir sampai Tuhan bangun dari tempat tidurnya. " 

Bu Churyong lalu berbalik dan dua Penatua lainnya mengikuti mereka. Dengan mereka 
pergi, para pemimpin klan di bawah klan mereka menjadi ragu-ragu, tetapi mereka segera 
mengikuti. 

Suasana berubah aneh. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang, Bu Churyong 
menyeringai. Ini pertaruhan. Jika dia dan yang lainnya dihentikan, maka dia akan 
mengatakan bahwa Chun Yeowun akan menjadi tiran yang memerintah mereka. 

'Tidak akan ada masalah jika kita tidak menghadapi musuh, tapi dia tidak akan berani 
kehilangan 20% dari kekuatan kultus saat ini.' 

Bu Churyong yakin rencananya akan berhasil. Bahkan jika Chun Yeowun membenci 
mereka, kemungkinan Yeowun tidak akan mencoba mengambil risiko melemahkan kultus. 

"Ini sudah terlalu jauh." 

Great Guardian Marakim mengangkat tangannya untuk memberi tanda prajurit dari 
pasukan Guardian untuk menghentikan mereka agar tidak keluar dari aula. 

[Biarkan mereka pergi.] 

[...Baik tuan ku.] 

Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Chun Yeowun, tapi itu perintah. Segera, tiga tetua dan 
tiga puluh lima pemimpin klan meninggalkan ruangan. Chun Yeowun sebenarnya memiliki 
wewenang untuk menghentikan mereka, karena ia adalah pemimpin sementara dan juga 
Ma Chun yang perkasa, tetapi ia tidak melakukan ini. Sementara semua orang menjadi 
ingin tahu, Yeowun bergumam ke Marakim. 

"Lebih baik begini. Kita dapat dengan jelas melihat siapa musuh kita. " 

Marakim tidak bisa menjawab Yeowun setelah dia menggambarkan mereka sebagai 
musuh. Jika perang internal ini berlanjut, kultus akan melemah. Chun Yujong dan Chun Inji 
harus mengambil niat klan karena mereka tidak tega membiarkan itu terjadi. 
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"Apa yang dipikirkan Lord Chun Ma?" 

Marakim menjadi khawatir. 

Setelah Pertemuan Besar, hari yang sama setelah makan malam. Gazebo di belakang Hall of 
Feast istana dinyalakan, dengan meja-meja penuh dengan berbagai masakan dan minuman 
keras. Ada tiga orang. Itu Bu Churyong, Ja Kinkeng dan Hang Soyu. Mereka ada di sini 
karena undangan datang kepada mereka satu jam yang lalu. Seorang utusan dari pasukan 
Guardian tiba di rumah klan Blade, kepada tiga tetua yang sedang mendiskusikan apa yang 
harus dilakukan sekarang, dan mengirim pesan dari Chun Yeowun. Itu adalah pesan 
singkat, tapi itulah yang mereka tunggu-tunggu. 

[Saya akan bicara.] 

Chun Yeowun ingin mengundang mereka ke makan malam di gazebo di belakang Hall of 
Feast. 

"Rencanamu berhasil!" 

Hang Soyu menjadi bersemangat dan bersorak. Dia pertama kali curiga bahwa mungkin 
Chun Yeowun sedang menyiapkan jebakan, tapi Bu Churyong yakin tidak akan ada. 

'Jika dia melakukan itu, aliran sesat kita akan kehilangan kekuatan besar. Bahkan jika Chun 
Ma kita adalah musuh kita, dia tidak akan pergi sejauh ini. Tetapi kita harus memastikan. ' 

Mereka kemudian berbicara dengan kurir tentang kondisi mereka. Sebagian besar kondisi 
mereka disetujui. Mereka diminta untuk makan malam di tempat terbuka, bukan di ruang 
tertutup, dan juga meminta setiap prajurit penjaga untuk menjauh saat makan malam. 

"Jangan khawatir. Kami hanya punya satu hal lagi. " 

Itu tentang minuman keras dan masakan. Itu adalah pembicaraan untuk membuat mereka 
bergabung dengan pasukan Yeowun, jadi Bu Churyong percaya Yeowun tidak akan 
bermain dengan makanan, tetapi mereka harus berhati-hati. 

"Para pelayan belum belajar seni bela diri, jadi aku tidak bisa mengujinya." 

Ada cara untuk mengirimkan sebagian besar racun yang masuk ke dalam tubuh, tetapi ada 
semua jenis racun di dunia sehingga mereka harus berhati-hati. Tiga penatua kemudian 
tiba terlebih dahulu di tempat pertemuan untuk memeriksa apakah ada jebakan atau 
pejuang bersembunyi, dan Chun Yeowun tiba kemudian. Satu-satunya orang yang dia bawa 
ke sini adalah Great Guardian Marakim. Tidak ada prajurit lain di sini, jadi mereka tidak 
bisa meminta Yeowun untuk bahkan mengirim Marakim pergi. 

"Tuan Chun Ma." 
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Mereka bangkit dan membungkuk pada Chun Yeowun. Mereka tampak jauh lebih cerdas 
daripada mereka di Pertemuan Besar, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan apa yang 
mereka inginkan di sini. Setelah sambutan singkat, Chun Yeowun duduk di meja dan Bu 
Churyong berbicara lebih dulu. 

"Merupakan kehormatan besar bahwa Tuan Chun Ma mengundang kami ke makan malam 
yang begitu indah." 

Kata-kata itu kosong. Rasanya seperti dia mengejek Chun Yeowun. Marakim menjadi 
tercengang dan menatap mereka dengan dingin. 

"Hmm. Yah, kita tidak bisa membiarkan makanan lezat kita menjadi dingin. Kenapa kita 
tidak makan dulu dan bicara? " 

Ja Kinkeng berbicara dan Chun Yeowun mengangguk. Bu Churyong lalu mengambil botol 
minuman keras di meja dan menuangkannya ke gelas Yeowun. 

"Ini untuk Lord Chun Ma kita." 

Mata Bu Churyong menyipit saat dia berbicara. Alasan mengapa dia menuangkannya ke 
gelas Yeowun pertama adalah untuk melihat apakah Yeowun telah memainkan trik di 
atasnya. 

Yeowun lalu mengambil gelas itu dan meminumnya. 
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Chapter 255 
Bab 255: Penobatan (5) Setelah menyaksikan Chun Yeowun minum gelas, ketiga tetua 
mengkonfirmasi bahwa makanannya baik-baik saja. Yang tersisa hanyalah menikmati 
pesta kecil ini dan berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Yang pertama adalah 
berbicara tentang kursi tua yang kosong dari Penatua Pertama. Kursi tua yang jumlahnya 
banyak adalah kursi penting yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekuatan sekte 
dan banyak urusannya, jadi itu penting. 

'Dan jika kita mengambil pasukan dari klan Pedang yang dibubarkan dan tempat kerja 
mereka, maka kita akan mendapatkan kembali kekuatan kita.' 

Tiga klan yang hilang adalah perampingan kekuatan mereka, tetapi itu juga beruntung. 
Mereka sekarang hanya memiliki tiga kue untuk dibagikan. Dan juga kemungkinan bahwa 
keturunan masa depan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi Tuhan, karena 
kursi milik klan Wise dan Sword selama seratus tahun terakhir. 

Tiga tetua menjadi lega dan mulai minum minuman keras. Bu Churyong masih memeriksa 
untuk melihat apakah ada racun, tapi tidak apa-apa. Dan segera, para pelayan mulai 
menyajikan masakan mahal. Jelas bahwa pesta itu sudah dipersiapkan dengan baik. 

'Hahaha ... jadi, dia khawatir tentang pasukan kita. Lihatlah bagaimana dia mempersiapkan 
segalanya. " 

Bu Churyong mulai tersenyum ketika dia menyadari rencananya berhasil. Dan ketika pesta 
dimulai, seorang juru masak membawa seekor sapi jantan yang baru dibunuh dan mulai 
mengerjakannya untuk memasaknya di atas api unggun. 

"Ha ha ha! Akan lebih baik jika kita makan malam ini lebih awal! " 

Suasana mereda ketika mereka menikmati makanan dan minuman yang lezat. Setelah 
menikmati pesta itu dengan menyenangkan, Bu Churyong berpikir itu adalah saat yang 
tepat untuk membicarakan masalah-masalah penting. 

"Tuan Chun Ma. Kenapa tidak kita bicarakan ... " 

"Oh, tunggu sebentar. Kenapa kita tidak menikmati kelezatan spesial sebelum itu? " 

"A ... kelezatan?" 

Itu adalah kata pertama yang Chun Yeowun katakan saat pesta. Ketiga Sesepuh menjadi 
bingung dan Yeowun menunjuk ke arah banteng yang sedang dikerjakan si juru masak. 

"Ini adalah makanan yang saya makan beberapa waktu lalu. Saya mendengar itu adalah 
kelezatan terkenal di wilayah Peking. " 
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"Di Peking?" 

"Karena kita akan ramah terhadap satu sama lain sekarang, aku akan menyiapkannya 
sendiri untukmu." 

"Kamu akan melayani kami?" 

"Iya." 

Yeowun kemudian bangkit dan berjalan ke arah sapi jantan yang dipotong dan diproses. 
Yeowun berbicara kepada si juru masak dan si juru masak mundur dan mulai menyiapkan 
beberapa bumbu. Sementara itu, Yeowun mengambil pisau dan memotong dada banteng. 

'Hah?' 

Yeowun kemudian meraih ke dalam banteng dan menarik hati. Sapi jantan yang baru saja 
dibunuh masih memiliki jantung yang sedikit berdebar kukus panas. 

"A-apa kita makan seperti ini?" 

Yeowun kemudian membawanya ke meja dan meletakkannya di piring dan memotongnya 
menjadi empat bagian. Hang Soyu tidak suka makan daging mentah, jadi dia mengerutkan 
kening. Si juru masak kemudian datang dengan bumbu. 

"Ini bagus hanya dengan makan dengan garam, tetapi jika Anda memakannya dengan 
bumbu saya, itu akan jauh lebih baik." 

"Oh! Saya belum mencicipi ini dalam beberapa saat! " 

Sepertinya Ja Kinkeng sudah makan ini sebelumnya. Ja Kinkeng suka makan makanan 
khusus dan unik, jadi dia pertama mengambilnya dan membuangnya ke dalam bumbu dan 
memakannya. Yeowun juga mengambilnya dengan jarinya dan hanya menaruh garam di 
atasnya dan memakannya. 

'Garam...' 

Bu Churyong memperhatikan dengan seksama dan juga mengambilnya dan menyalin 
Yeowun untuk memberi garam padanya untuk memakannya. Dia pikir itu akan terlalu 
berdarah, tapi itu sebenarnya sangat lezat. 

'Hmm ... itu benar-benar kelezatan.' 

Dia menjadi curiga ketika Chun Yeowun memotong hati dengan tangannya sendiri, tapi 
sepertinya tidak ada yang aneh dilakukan untuk itu. Hang Soyu benci makan daging segar, 
tapi dia tidak bisa menolak tawaran yang dibuat oleh Chun Ma, jadi dia memotong sebagian 
kecil dengan sumpitnya dan menelan sedikit. 
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'Ugh ... ini bukan seleraku.' 

Dia tidak menyukai aroma darah samar, tapi dia masih menunjukkan rasa hormatnya 
dengan memakannya. Yeowun kemudian menuangkan minuman keras ke gelasnya dan 
minum sebelum dia mulai berbicara. 

"Jadi, setelah itu selesai, kenapa kita tidak mulai bicara?" 

"Ha ha ha. Ya kami akan. " 

Itu adalah waktu yang mereka tunggu-tunggu. Tidak yakin seberapa jauh Chun Yeowun 
akan mengambilnya, tetapi mereka harus mendapatkan sebanyak mungkin. Bu Churyong 
akan mulai menyatakan kondisi mereka bahwa mereka memutuskan di antara mereka 
sendiri ketika Chun Yeowun mulai pertama. 

"Pertama, aku akan membicarakan kondisiku." 

"Apa?" 

Bu Churyong menjadi kaget pada pergantian peristiwa yang tidak terduga. 

"Maafkan saya?" 

"Bukankah kita akan membicarakan apa yang kita inginkan dan lihat apakah kita dapat 
menyelesaikan masalah?" 

Yeowun menjawab pertanyaannya dengan santai dan tiga tetua menjadi bingung tentang 
apa yang harus mereka lakukan. Pertama-tama mereka berpikir bahwa mereka akan 
berbicara tentang apa yang mereka inginkan dan melihat apa yang dapat diterima. Tetapi 
mereka tidak berpikir Chun Yeowun juga memiliki apa yang diinginkannya di sisinya. 

'Hm ...' 

Itu membingungkan. Mereka bertiga saling memandang. Mereka ingin berbagi ide dengan 
membicarakannya melalui pesan telepati, tetapi mereka memiliki kecurigaan tentang 
sesuatu karena apa yang terjadi di rumah klan Demon Dragon, sehingga mereka tidak bisa 
melakukannya. Mereka curiga bahwa Chun Yeowun dapat mendengar pesan telepati. Bu 
Churying kemudian berbicara. 

"... Dimengerti. Kamu bisa bicara dulu, Tuhanku. " 

Dia memutuskan untuk mendengarkan, karena dia selalu bisa menolak proposal yang 
absurd. Chun Yeowun kemudian mulai dengan kondisinya. 

"Pertama. Saya akan menghapus sistem enam klan yang telah dalam kultus kami sebagai 
tradisi. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Apa?" 

Ketiga penatua semuanya menanggapi serentak karena kaget. Mereka pertama kali 
berharap Yeowun akan meminta mereka untuk bergabung dengan pasukannya dan 
mendukungnya, tetapi ini benar-benar di luar harapan mereka. Bu Churyong kemudian 
angkat bicara untuk mengajukan keberatan. 

"Tuan Chun Ma. Ini adalah..." 

"Saya belum selesai." 

Chun Yeowun memperingatkan, dan Bu Churyong berhenti dan hanya memelototi sesaat 
sebelum dia menjawab. 

"Wah ... Oke. Kami akan mendengarkan. " 

"Kedua. Saya akan mengubah cara penatua ditunjuk. Kami sekarang akan mulai memberi 
peringkat pada penatua sesuai dengan kekuatan untuk mengikuti tradisi aliran sesat kami 
yang paling menguatkan nilai. " 

"APA!" 

Hang Soyu menjadi tercengang dan meludah. Jika apa yang dikatakan Chun Yeowun adalah 
untuk ditayangkan, maka dia memiliki kesempatan untuk diturunkan ke pangkat tetua 
terendah karena dia kehilangan lengan. 

"Ketiga. Semua klan akan dibubarkan, dan keluarga hanya dapat memiliki pasukan prajurit 
kecil. Semua pasukan prajurit lainnya akan diserap dan akan dikendalikan oleh kultus itu 
sendiri. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 256 
Bab 256: Penobatan (6) Tiga penatua mengira kondisi pertama dan kedua tidak masuk 
akal, tetapi mereka terus mendengarkan karena mereka selalu dapat keberatan kemudian. 
Mereka juga menunggu saat mereka berada di depan otoritas Chun Ma. Tetapi ketika 
mereka mendengar kondisi ketiga, mereka tidak bisa menahan lagi. 

"Dan Keempat ..." 

Sebelum Yeowun bisa pindah ke tempat keempat, Bu Churyong memukul meja. Pada saat 
yang sama, Great Guardian Marakim menarik pedangnya dan membidik leher Bu Churyong. 
Bu Churyong tidak peduli dan memelototi Chun Yeowun. 

"Tuan Chun Ma. Apa artinya ini?" 

"... Aku berbicara tentang persyaratanku agar kita bisa menjadi sekutu." 

"Sekutu? Berbicara? Ini sepertinya kamu hanya ingin menjadi musuh kita. " 

Mereka tidak mendengar kondisi keempat, tetapi kondisi ketiga sudah cukup untuk 
mengambil semua kekuatan yang dimiliki tiga klan. Dan mungkin saja mereka akan 
kehilangan semua yang mereka miliki dan mereka harus mulai bersaing dengan semua 
pemuja. Yeowun kemudian berbicara dengan Bu Churyong. 

"Aku sudah menyiapkan pesta ini agar aku tidak menjadi musuhmu." 

"INI? FEAST INI ?! Kondisi Anda hanya kedengarannya seperti Anda benar-benar ingin 
kami membelakangi Anda! " 

Hang Soyu berteriak marah. Marakim membidik mereka dengan pedangnya, tapi dia tidak 
takut. Ada semua kekuatan dari tiga klan menunggu tepat di luar halaman. Jika sesuatu 
terjadi pada mereka, mereka diperintahkan untuk masuk melalui dinding. Ini sudah 
diberitahukan kepada Chun Yeowun sebelum mereka mengatur makan malam ini. Mereka 
mengira Chun Yeowun akan berbicara secara damai saat dia menerima semua kondisi ini. 

"Wah.' 

Bu Churyong menurunkan amarahnya dan berbicara dengan dingin pada Yeowun. 

"Tuan Chun Ma. Kekuatan kita adalah seperlima dari kekuatan seluruh kultus. Apakah 
Anda pikir Anda bisa bertarung melawan klan Enam Bela Diri Dewa Dewa, dan kekuatan 
Keadilan dan Kejahatan setelah kehilangan kekuatan sebanyak itu? " 

Suaranya tenang, tetapi isinya hampir menjadi ancaman. Bu Churyong mengancam Yeowun 
bahwa jika dia tidak menerima kondisi mereka, mereka akan keluar dari kultus. 
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"Kamu telah membuat kesalahan. Beraninya kau membuat kami marah. " 

Bu Churyong berpikir dia harus mengambil kesempatan ini untuk menekan Yeowun. Dan 
saat mereka bertiga memelototi Yeowun dengan penampilan yang sama, Yeowun menghela 
nafas. 

"Wah. Sulit untuk berbicara baik kepada Anda bajingan. " 

"Apa?!" 

Tiga dari mereka mengerutkan kening karena perubahan nada yang tiba-tiba. Chun 
Yeowun tidak terdengar ramah lagi dan matanya menjadi dingin. Yeowun kemudian 
memandang mereka dan memesan. 

"Berlutut." 

Tiga tetua menjadi tercengang dengan perintah tiba-tiba dan mencoba untuk keberatan. 

"Aaaaargh!" 

"Kyaaaaah!" 

"UGH!" 

Tiga orang tua segera kewalahan dengan sakit hati yang membuat mereka menggeliat 
kesakitan. Mereka tidak yakin apa yang terjadi, tetapi rasanya ada sesuatu yang menyerang 
hati mereka. Mereka dengan panik mencoba untuk membangkitkan energi internal mereka 
untuk bertahan. 

"ARGH!" 

"K-KYAYAAAAAA!" 

"AAAAAaRGH! M-Perutku! " 

Mereka juga merasakan sakit yang sama datang dari bawah perut mereka dan tidak bisa 
menggunakan energi internal mereka. Sedikit penggunaan energi internal membawa rasa 
sakit ke tubuh mereka. Rasanya seperti tubuh mereka dimakan dari dalam. Itu bahkan 
lebih menyakitkan daripada menerima kerusakan internal. 

'Aaaargh! A-apa yang sedang terjadi? ' 

"K-kami sudah memeriksa!" 

Mereka terkejut. Mereka memeriksa bahwa tidak ada makanan atau minuman yang 
mengandung racun dan mereka hanya memakan apa yang dimakan Chun Yeowun. Mereka 
tidak tahu apa yang sedang terjadi. 
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"Aku berkata, berlutut," perintah Yeowun lagi. Mereka ingin menahan rasa sakit dan 
berusaha menjaga harga diri mereka, tetapi mereka tidak tahan untuk menahan rasa sakit 
yang mengerikan yang datang ke hati dan energi internal mereka. 

Tiga tetua berlutut kesakitan. Dan ketika mereka melakukannya, rasa sakitnya menghilang 
secara ajaib. Bu Churyong menjadi memerah karena marah dan berteriak. 

"A-apa yang telah kamu lakukan pada kami ?!" 

Yeowun lalu tersenyum. 

"Aku sudah melakukan hal-hal kotor yang cocok untukmu sampah kotor." 

"A ... apa yang kamu bicarakan!" 

"Ini parasit racun." 

"?!" 

Tiga orang tua begitu terkejut sehingga mata mereka bergetar. Mereka pernah mendengar 
ini sebelumnya. Parasit racun adalah sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuh sampai 
terbangun dan menyerang inangnya. Tapi mereka semua pejuang utama yang bisa 
merasakan racun masuk ke tubuh mereka dan mengirimkannya. 

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

Sementara tiga dari mereka terkejut, Marakim ingat apa yang terjadi dua hari yang lalu. 

'Apakah kamu mengatakan kamu akan menghilangkan parasit racunku?' 

"Aku tidak melihat alasan untuk memilikinya di dalam kamu lagi." 

Yeowun memutuskan untuk mengeluarkan parasit beracun dari tubuh Marakim. Parasit 
racun itu diturunkan di dalam Great Guardians dan hanya dihilangkan ketika tuan rumah 
meninggal. Satu-satunya cara lain untuk menghapusnya adalah dengan meminta seseorang 
dengan qi dari Sky Demon memesannya. Marakim telah melihat bagaimana reaktan itu 
terlihat, tetapi dia belum pernah melihat racun parasit dengan matanya, jadi dia terkejut 
ketika dia melihatnya keluar dari tubuhnya. 

'A-apa yang ada di ...' 

Bukan hanya beberapa, tetapi ratusan cacing kecil. Chun Yeowun menemukan satu fakta 
menarik. Parasit racun, bertentangan dengan cara orang lain melihatnya, tidak beracun 
sama sekali. Dan dengan demikian, memakannya hanya terasa seperti memakan serangga 
biasa. 

"Aku bisa menggunakannya kalau begitu." 
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Yeowun kemudian memberinya makan seekor banteng, dan parasit ini mengambil tempat 
di hati banteng. Dan hati itulah yang dimakan oleh ketiga tetua. 

"Tidak disangka dia menggunakan parasit itu untuk mereka." 

Marakim kagum dengan rencana luar biasa Chun Yeowun. Dan untuk ketiga tetua, mereka 
tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka bahwa mereka telah memakan parasit 
beracun. Rasa sakitnya hilang, jadi mereka berusaha menghilangkannya dengan 
menggunakan energi internal. 

"Aaaaargh!" 

Rasa sakit yang mengerikan kembali dan mengirim mereka kembali berguling-guling di 
tanah. Dan ketika mereka melihat Ja Kinkeng hampir mati karena rasa sakit, dua tetua 
lainnya bahkan tidak berani mencoba. 

"Parasit racun itu diciptakan oleh Pastor Chun Ma. Ini hanya dikendalikan oleh qi dari 
Setan Langit. Upaya Anda untuk menghapusnya sia-sia. " 

"Ayah Chun Ma ... menciptakannya?" 

"Jika kamu tidak mematuhi saya atau mengancam saya dengan cara apa pun, itu akan 
aktif." 

"T-tidak!" 

Mereka bahkan tidak bisa berpikir jernih tentang apa yang harus mereka lakukan. Yeowun 
memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak patuh, maka itu akan berarti kematian 
yang menyakitkan. 

"Kami terjebak!" 

Bu Churyong berpikir dia sudah siap, tetapi Yeowun sudah mendapatkannya. Dengan ini, 
mereka harus mengikuti Yeowun sehingga mereka bisa hidup. Dan kepada ketiga tetua, 
Yeowun berbicara seolah dia mengingat sesuatu. 

"Baik. Saya lupa tentang yang keempat. " 

"Keempat...?" 

"Aku butuh hadiah darimu karena membiarkanmu bergabung dengan pasukanku." 

"Hadiah?" 

Tiga tetua menjadi khawatir dan Yeowun tersenyum. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Saya membutuhkan lengan kanan dari setiap istri Tuhan. Oh, ini untuk hubungan damai 
kita tentu saja. Saya ingin Anda melakukannya sendiri. " 

"?!" 

Dan mereka semua menjadi pucat karena permintaan mengerikan Yeowun. 
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Chapter 257 
Bab 257: Penobatan (7) Chun Yeowun berada di kursinya, ditempatkan di depan meja di 
dalam kantor Tuhan. Di atas meja, ada dua lengan kanan yang banyak obat untuk 
pelestarian. Ini adalah lengan lemah dari wanita yang terputus tadi malam. Satu datang 
dari klan Blade dan satu lagi dari klan Lust dua hari yang lalu. 

"Aku minta maaf, tapi Nyonya Ja sudah meninggal." 

Lady Ja dari klan Loyal sudah meninggal, jadi Penatua Keempat Ja Kinkeng sayangnya tidak 
dapat memotong lengan anggota keluarganya. Yeowun mengerutkan kening saat dia 
melihat lengan-lengan ini. 

"Jadi, mereka lebih menghargai hidup mereka." 

Yeowun berharap bahwa para penatua ini, yang adalah pemimpin tertinggi kultus, akan 
menjunjung tinggi keluarga dan kebanggaan mereka dan menentang permintaan Yeowun 
yang absurd. Tetapi para pemimpin ini menunjukkan keserakahan mereka akan 
kekuasaan. 

"Mereka akan melampaui batas demi keselamatan mereka sendiri." 

Sangat menjijikkan dan pahit melihat ini sebagai sekte yang dipimpin oleh orang-orang 
seperti ini. 

"Mereka beruntung bisa hidup sekarang." 

Yeowun masih ingin menghapus tiga klan yang tersisa jika dia bisa. Tetapi dengan musuh 
bersembunyi di teluk, itu terlalu berbahaya untuk memotong potongan-potongan kultus 
busuk yang mungkin melemahkan kekuatan kultus. 

'Apa yang harus kita lakukan sekarang?' 

Lima hari yang lalu, Yeowun mengumpulkan setiap anggotanya untuk membicarakan 
situasi. Itu untuk berbicara tentang bagaimana menghadapi enam klan. Tiga klan 
dibubarkan, dan ada tiga klan yang tersisa. Chun Yeowun ditetapkan untuk membalas 
mereka terlebih dahulu, tetapi dengan dua insiden kastil kultus diserang oleh pasukan luar, 
ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan kultus menjadi lemah. Pendapat itu dibagi tiga 
hingga tujuh. 

"Lebih baik kita menyingkirkan potensi ancaman dan memperbaiki kultus kita sekarang." 

"Kita hanya akan terseret oleh mereka." 
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Mereka yang ingin memusnahkan ketiga klan mengatakan bahwa itu berbahaya untuk 
menjaga mereka karena mereka dapat menimbulkan potensi ancaman. Namun pendapat 
ini hanya 30% dari semua anggota. Itu adalah 70% dari mereka, meskipun mereka tahu 
bagaimana klan ini merusak kultus dan menyeret pertumbuhan kultus ke bawah, yang 
mengatakan mereka harus menjaga klan ini. 

'Jika kita tidak diancam oleh musuh, kita dapat menyingkirkan mereka. Tetapi sekarang 
bukan waktunya. ' 

'Ada banyak klan yang berafiliasi dengan klan ini. Jika kita ingin menyingkirkan mereka 
semua, kita akan menderita. ' 

"Saya berbagi ide yang sama. Dan tiga prajurit tingkat master superior tidak berarti apa-
apa. Kami sudah kehilangan empat prajurit tingkat master superior kami. Jika kita 
kehilangan ketiganya di atas itu, kita mungkin akan kesulitan melawan musuh di masa 
depan. ' 

Mereka yang menentang khawatir tentang kultus yang dilemahkan. Kedua belah pihak 
memiliki alasan yang masuk akal. Memiliki tiga klan tetap di kapal akan berarti potensi 
bahaya di masa depan, dan jika mereka dihapus, maka ada potensi kultus melemah. 

Yeowun berpikir mendalam tentang bagaimana menghadapi tiga klan, dan juga untuk tidak 
melemahkan kultus. Jawabannya adalah racun parasit. Yeowun memutuskan untuk 
menggunakan racun untuk mengendalikan tiga klan dan mengubah seluruh sistem kultus 
sehingga kekuatan klan akan dialihkan. Jika ini berhasil, maka itu akan memungkinkan 
Yeowun untuk menggunakan dua puluh persen dari kekuatannya. Dan itu juga mungkin 
bagi Yeowun untuk mengirim tiga penatua ini ke garis depan dalam pertempuran. Semua 
anggota Yeowun setuju dengan rencananya. 

'Apakah Lords sebelumnya memiliki masalah yang sama?' 

Itu adalah kebenaran pahit bahwa Yeowun yang sekarang memiliki kekuasaan tertinggi 
atas kultus tidak bisa membalas musuh-musuhnya seperti yang ia inginkan. Dia ingin 
mencapai mimpinya, tetapi kenyataan itu keras. Dia harus mengimbangi apa yang dia bisa. 

'Jika aku tidak bisa menyingkirkan musuh karena kehilangan daya ... maka aku akan 
membuat sekte kita menjadi cukup kuat sehingga aku tidak perlu peduli dengan kehilangan 
daya itu.' 

Ini adalah jawaban terakhir yang Yeowun sampaikan pada akhirnya. Untuk saat ini, ia 
memutuskan untuk menggunakan ketiga tetua ini untuk bertarung melawan musuh luar 
dan ketika sekte menjadi cukup kuat sehingga Yeowun tidak lagi membutuhkan ketiga 
tetua ini ... 

"Aku akan membunuh mereka kalau begitu." 
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Tidak akan lama sebelum itu terjadi. Langkah pertama yang diperlukan adalah melatih 
prajurit baru di dalam kultus. Itu perlu untuk membuat prajurit seperti Enam Pedang, atau 
prajurit peringkat Master yang sudah berbakat dalam seni bela diri untuk menjadi prajurit 
tingkat master yang unggul. Ketika Yeowun memikirkan rencana masa depannya, 
seseorang mengetuk pintu ke kantor. 

"Tuan Chun Ma. Sudah waktunya bagimu untuk berpakaian. " 

Itu adalah Great Guardian Marakim. 

"Oh ... sudah waktunya?" 

Yeowun kemudian bangkit dari kursinya. 

Hari musim dingin, di sore hari. Matahari tinggi di langit, tanpa awan tunggal di langit biru 
yang cerah. Itu adalah hari yang baik untuk acara besar. 

Ada banyak kultus yang berkumpul di halaman di depan istana Tuhan. Kerumunan ini 
terdiri dari hampir setiap pemujaan yang ada di istana Pemujaan Iblis, dan mereka 
berkumpul di sini karena pengumuman yang dibuat beberapa hari yang lalu. 

Itu baru sore, tetapi ada api yang menyala di obor di mana-mana. Ini adalah tradisi untuk 
kultus, yang menganggap Dewa Setan dan apinya adalah yang paling suci. Di atas 
panggung, ada obor besar yang belum menyala. 

"Dapatkan kembali sedikit lagi! Mundur!" 

"Apa?! Saya tidak bisa kembali lebih jauh! " 

Para pejuang dari Guardian mendorong kembali para pemuja yang baru saja pindah. Dapat 
dimengerti bagi para pemuja yang ingin melihat pemimpin baru mereka, tetapi jarak harus 
tetap dijaga untuk kemungkinan masalah. 

Dan dari dinding istana, drum mulai berdering. Itu adalah sinyal bahwa upacara sekarang 
dimulai. 

"Ohh !! Sudah mulai sekarang! " 

"Akhirnya mulai!" 
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Chapter 258 
Chapter 258: Coronation (8) Ada karpet beludru merah panjang diletakkan di halaman 
yang terhubung ke bangunan istana utama. Di kedua sisi karpet, semua pemimpin sekte 
berdiri di dekat mereka. Mereka semua mengenakan pakaian formal, menunggu. 

"Tuan menjadi Tuhan ...!" 

Ko Wanghur berbicara dengan ekspresi heran, sementara anggota Bakgi dan Yeowun 
lainnya mengangguk. Mereka semua tampak kewalahan dan bahagia. Sampai beberapa 
waktu yang lalu, mereka berada di Akademi Iblis, khawatir tentang bagaimana Yeowun 
akan bersaing dalam kompetisi dan menjadi Putra Mahkota, tetapi sekarang Chun Yeowun 
adalah Tuhan. 

"Tapi aku merasa sedih untuk Hu Bong." 

Sama Chak berbicara ketika dia memikirkan Hu Bong yang tidak bersama mereka. Tempat 
di samping karpet hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi 
dalam kultus, sehingga Hu Bong tertinggal sama seperti kultus biasa lainnya. 

"Yah, aturan adalah aturan." 

Bakgi berbicara tanpa banyak berpikir. Hu Bong tidak bisa berdiri di samping mereka 
dengan pakaian Pemimpin Pasukan biru di antara mereka. Pakaian formal kultus memiliki 
warna yang berbeda tergantung pada pangkatnya. Tetua mengenakan ungu, dan peringkat 
master mengenakan merah. 

"Hu Bong ingin melihat tuannya menjadi Tuhan di tempat terdekat. Saya merasa tidak enak 
untuknya. " 

Loyalitas Hu Bong berada di puncak di antara semua anggota. Dia bersemangat untuk 
penobatan Yeowun, tetapi dia merasa depresi ketika mendengar bahwa semua prajurit di 
bawah pangkat Pemimpin Skuadron atau lebih rendah harus tinggal di luar halaman untuk 
menonton dari jauh. 

"Ya ... tapi tidakkah menurutmu orang itu terlihat akrab?" 

Mun Ku yang terlihat jauh lebih cantik dengan pakaian formal merahnya menunjuk ke 
suatu tempat ketika dia berbicara. Dia menunjuk ke arah panggung di dekat bangunan 
utama tempat seorang lelaki yang tampak akrab berdiri di dekat obor di atas panggung. 

"Hmm ...." 

Ketika semua orang berbalik dan melihat dari dekat, pria di atas panggung berbalik dan 
memandang mereka. Ko Wanghur, Baki, Sama Yi dan yang lainnya menjadi kaget. 
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"H-Hu Bong?" 

Itu Hu Bong. Hu Bong memegang obor kecil yang menyala yang dibasahi minyak sehingga 
harus digunakan untuk menyalakan obor besar. Dia melambai pada mereka dengan penuh 
semangat. Sepertinya dia ditunjuk menjadi penangan obor untuk memberikan obor kepada 
Tuhan. Semua orang menjadi tercengang. 

"... Tidak ada gunanya merasa buruk." 

"Haha ... benar." 

Bakgi dan Ko Wanghur tertawa. Saat itulah suara gendang lain terdengar dari dinding, 
bersama dengan suara klakson yang keras. Gerbang istana batin terbuka dan seseorang 
muncul. 

Itu Great Guardian Marakim di topengnya dengan ukiran aneh di atasnya. Dia mengenakan 
pakaian formal, memegang sesuatu di kedua tangannya. Tetua, pemimpin klan, dan prajurit 
lainnya semua turun ke tanah dan berteriak. 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Ketika mereka berteriak serempak, semua pemuja di luar halaman segera berteriak. 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Puluhan ribu orang berteriak serempak hampir membuat seluruh kastil bergetar. Apa yang 
dipegang Marakim adalah Ordo Setan Langit. Di belakang Marakim, dua pelayan wanita 
memegang sebuah kotak kecil yang berisi sebuah mahkota. Drum meraung. Awalnya, itu 
harus menjadi mantan Tuhan yang harus berjalan ke atas panggung, tetapi Tuhan masih 
tidak sadar. Pekerjaan itu kemudian diserahkan kepada Great Guardian Marakim, yang juga 
merupakan Guardian of the Sky Demon Order. Dengan menunjukkan Ordo Setan Langit, 
terbukti bahwa acara ini sesuai dengan kehendak Pastor Chun Ma. Marakim bangkit di 
panggung dan mengangkat Sky Demon Order tinggi-tinggi dan berteriak. 

"Kultus Kultus Setan Besar. Dengarkan Ordo Setan Langit !! " 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis!" 

Kultus berteriak kembali sebagai tanggapan. Hu Bong menjadi sangat kewalahan sehingga 
dia hampir bergetar. Itu penobatan Chun Yeowun, tapi dia menjadi tegang dari skala 
besarnya. 

"Kita sekarang akan memulai penobatan Tuhan dari Kultus Iblis Besar kita!" 

"Whoaaaaaaa !!!!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Kultus yang meraung bersorak, mengisi seluruh Kultus Iblis dengan suara. Dengan suara 
klakson yang panjang dan keras, seseorang muncul di pintu masuk istana batin. Rambut 
panjang dan wajah putih pucat. Dia mengenakan jubah hitam formal dengan naga emas 
bersulam. Chun Yeowun mulai berjalan menuruni karpet yang menghubungkan istana ke 
panggung. Berbeda dengan penampilannya sebagai seorang pemuda, kekuatan yang 
dirasakan dalam dirinya luar biasa, dan itu membuat para pemuja terkesiap kagum. 

[Hehehe ... apakah aku memberitahumu bahwa Tuhan adalah muridku?] 

Di sebelah kanan Yeowun, Guardian Submeng Kanan mengikuti dengan tampilan 
bersemangat. Wali Kiri Lee Hameng, yang mengikuti di sebelah kiri menggelengkan 
kepalanya. 

[Ugh, berapa lama Anda akan membual tentang hal itu?] 

Submeng telah membual tentang hal ini kepada Lee Hameng sejak penobatan Yeowun 
ditetapkan. Tapi itu pasti fakta yang membuat iri. Satu-satunya guru yang dimiliki Chun 
Yeowun adalah Submeng. 

Dimulai dengan Penatua Ketiga Bu Churyong, semua penatua mulai berlutut di depan 
Yeowun, dan mengikutinya ketika Yeowun melewati mereka. Yeowun melewati para tetua, 
pemimpin klan dan prajurit lainnya. Yeowun kemudian melihat Ko Wanghur, Mun Ku, 
Sama Chak, Bakgi, Hou Sanghwa, Che Takim dan lainnya. Hou Sangwha dan Che Takim 
telah menjadi prajurit peringkat master dengan melewati tes kelima tidak lama setelah 
Yeowun meninggalkan Akademi Iblis. 

[Selamat, tuan. Maksudku, Tuhanku.] 

[Selamat, Tuhanku!] 

[Hehe ... kurasa aku tidak bisa memanggilmu pangeran lagi. Selamat, Tuhanku.] 

Setiap dari mereka diliputi kegembiraan saat mereka mengirim pesan telepati. Adapun 
Mun Ku, yang berbicara menggoda, hampir menangis karena gembira. Chun Yeowun tidak 
menunjukkan banyak emosi, tetapi dia merasa sangat berterima kasih kepada mereka pada 
saat ini dan tersenyum. 

Dengan setiap prajurit di halaman mengikuti Yeowun, itu menjadi pemandangan yang 
megah. Rasanya seperti raja berjalan untuk dinobatkan. Saat Yeowun berjalan di atas 
karpet menuju panggung, banyak hal melewati kepala Yeowun. 

'Ibu...' 
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Chapter 259 
Chapter 259: Coronation (9) Chun Yeowun, yang dulu merupakan pangkat terendah dalam 
kandidat pewaris, sekarang menjadi Dewa Pemuja Iblis. Orang yang paling banyak diingat 
Yeowun adalah ibunya, Lady Hwa. Dia ingin menunjukkan kepada ibunya apa yang paling 
dia menjadi, tetapi dia berada di tempat yang lebih baik. 

'... Aku akan mengubah Sekte Iblis, sehingga tidak akan ada lagi tragedi seperti itu.' 

Dia telah memikirkan hal ini dan mengerjakannya ribuan kali. Ketika Yeowun naik ke 
panggung, para tetua, pemimpin klan dan prajurit semuanya dibagi menjadi dua sisi dan 
berdiri di depan panggung. 

Yeowun mulai mengambil langkah ke atas panggung. Ketika Yeowun bangun, ada puluhan 
ribu pemuja di bawah ini mengisi halaman luar. Yeowun tidak tahu sebelumnya karena dia 
berada di bawah tahap ini sebelumnya, tetapi berdiri di sini dan melihat orang-orang ini 
adalah pengalaman yang menakjubkan. 

"Ohhhhhh!" 

"Ini adalah Tuan kami Chun Ma!" 

"Tuan Chun Ma telah naik ke panggung !!!" 

"Whoaaaaaa!" 

Dengan Chun Yeowun naik ke atas panggung, para pemuja berteriak dengan sorak-sorai 
kegembiraan. Setelah setiap kejadian baru-baru ini diumumkan, dan bahwa Chun Yeowun 
telah menjadi Chun Ma yang baru, setiap kultus ingin mendapatkan pandangan sekilas 
tentang Tuhan dan pemimpin baru mereka. 

'Kami akhirnya memiliki penguasa sekte. Para penjaga Ordo Setan Langit yang terhormat. 
Ini yang sudah kita tunggu-tunggu. ' 

Great Guardian Marakim juga diliputi kegembiraan. Wajahnya tersembunyi di balik 
topengnya, tetapi dia tidak bisa berhenti tersenyum. Marakim pergi di depan Yeowun dan 
berteriak dengan Ordo Setan Langit. 

"Chun Yeowun, yang sekarang akan ditunjuk sebagai Tuan ke-24, berlutut di hadapan Ordo 
Setan Langit!" 

"Chun Yeowun, putra Sekte Iblis, untuk melayani Ordo Setan Langit." 
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Yeowun berlutut dengan satu lututnya dan membungkuk di Sky Demon Order. Marakim 
kemudian memerintahkan kepada Hu Bong, yang memegang obor yang sekarang 
dinyalakan dengan api. 

"Beri dia obor." 

"Ya pak!" Hu Bong berteriak dan membawa obor ke Yeowun. Tangan Hu Bong gemetar 
hebat. Dia tidak bisa tenang ketika peristiwa yang paling penting hampir menimpa mereka. 

"Hu Bong." 

Yeowun tersenyum. Hu Bong adalah pelayan pertamanya dan rekannya yang telah melalui 
banyak kesulitan bersamanya. Yeowun mengambil obor dan meletakkan tangannya di 
bahu Hu Bong untuk mengirimkan energi agar dia tenang. Hu Bong menjadi berlinang air 
mata dan berbicara. 

"T-Tuhanku. Selamat. Saya tidak akan pernah melupakan momen ini. " 

"... Aku juga." 

Yeowun kemudian mengambil obor dan berjalan ke obor besar, dan membakarnya. Obor 
yang sekarang terbakar dalam hampir 20 tahun, terbakar biru. Obor ini, yang diturunkan 
sejak awal Kultus Iblis, terkenal karena memiliki api biru, bukan merah ketika dinyalakan. 

Yeowun membawa kedua tangan ke dadanya dan berlutut di kedua lututnya untuk 
berteriak keras. Itu adalah kata-kata suci dari buku suci Pemujaan Iblis. 

"Saya membakar tubuh saya ke api suci, dan tidak menemukan pencobaan dalam hidup 
atau mati. Saya menyinari jalan yang akan saya ambil, dan membiarkan semua sukacita dan 
kesedihan menjadi debu masa lalu. " 

Saat Yeowun melafalkan kata-kata suci, semua pemujaan mengumpulkan kedua tangan 
mereka dan menyilangkannya di atas dada mereka dan mengikuti. 

"Saya membakar tubuh saya ke api suci, dan tidak menemukan pencobaan dalam hidup 
atau mati. Saya menyinari jalan yang akan saya ambil, dan membiarkan semua sukacita dan 
kesedihan menjadi debu masa lalu. " 

Dengan hafalan kata-kata suci yang agak sunyi dan berat, semua pemuja menjadi rendah 
hati di depan kata-kata. Setelah ini dilakukan, Marakim berteriak, "Menurut Perintah Setan 
Langit, saya memberikan mahkota Tuhan kepada Putra Mahkota dan Tuan Chun Ma. Chun 
Yeowun, Tuan ke-24, sekarang akan mengambil mahkota! " 

Akhirnya saatnya. Dengan mahkota ini ditempatkan di atas kepala Yeowun, Yeowun 
sekarang akan menjadi Penguasa Pemujaan Iblis Besar. Yeowun kembali dengan satu lutut, 
membungkuk, dan menutup matanya agar siap dimahkotai. Tapi ketika dia menunggu, 
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sepertinya butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Yeowun kemudian merasakan 
seseorang berjalan di atas panggung. 

'Hah?' 

Rasanya seperti orang itu tidak belajar seni bela diri. Pria itu berjalan mendekati Chun 
Yeowun dan meletakkan sesuatu di atas kepalanya. Itu adalah mahkota. Yeowun membuka 
matanya dan melihat ke atas. 

"Pangeran ... maksudku. Tuanku. Selamat." 

Itu Penjaga Jang, menatapnya dengan mata penuh air mata. Dia tersenyum, menunjukkan 
giginya yang digantikan oleh teknologi implan yang Yeowun minta bantuan Baek Jongmeng 
dan Ou Sunong. 

"Aku yakin Nona Hwa akan senang." 

Tidak terduga melihat Penjaga Jang di sini. Air mata mengalir di pipi Yeowun. Ini adalah 
hadiah kecil yang disiapkan oleh anggota Yeowun saat mereka sedang bersiap untuk 
penobatan. Anggota Yeowun menjadi sangat senang ketika mereka melihat ini. Ini adalah 
pertama kalinya Yeowun merasakan kebahagiaan dalam hidupnya yang kesepian. Yeowun 
kemudian naik ke panggung dengan mahkota dan mengulurkan tangan. 

Logam hitam yang menutupi kedua lengan semuanya tersebar terpisah dan berkumpul 
bersama untuk membentuk bentuk pedang. Itu adalah pedang hitam bercahaya, Pedang 
Setan Langit. 

"Ohhhhhhh !!!" 

"Ini Pedang Setan Langit !!" 

Kultus berteriak kagum. Yeowun meraih pedang yang mengambang dengan sendirinya dan 
melayangkannya ke udara. Kultus meraung dengan gembira. 

"Whoaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!" 

"KEMULIAAN UNTUK BUDANG DEMONIK !! KEMULIAAN ATAS BUDANG DEMONIK !! " 

Itu adalah awal dari Dewa ke-24, dan Chun Ma ke-2 dari Sekte Iblis. 

Itu kemudian direkam oleh para sejarawan Yulin sebagai hari ketika Dewa Setan muncul 
dari Sekte Iblis. 
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Chapter 260 
Chapter 260: 260 Going out to Yulin (1) Musim dingin sekarang telah berlalu. Daun hijau 
mulai tumbuh dan Gunung Sepuluh Ribu sekarang dipenuhi dengan sedikit musim semi. 
Sekarang sudah tiga bulan setelah upacara penobatan Lord of the Demonic Cult yang baru. 
Ada banyak perubahan pada aliran sesat pada masa itu. Dengan Chun Yeowun, Dewa muda 
dan kuat menjadi pemimpin, Sekte Iblis mulai mengalami perubahan besar. Ada tentangan 
dari para mantan pemimpin, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kebijakan untuk 
membubarkan setiap klan dan semua prajurit menerima perintah langsung dari kultus itu 
sendiri. Itu bukan ide yang disambut baik oleh klan kuat yang memiliki pasukan sendiri, 
tetapi ini adalah untuk memiliki setiap kultus menjadi setara dalam kekuasaan. 

"Kami menghargai yang kuat. Saya akan memperbaikinya. " 

Chun Yeowun mengumumkan ini, dan sekarang semua prajurit dan mantan pemimpin klan 
diberi kelompok prajurit untuk memimpin tergantung pada kekuatan mereka. Ini memberi 
kesempatan kepada klan yang lebih lemah, dan alasan bagi pemimpin klan yang lebih kuat 
untuk berlatih lebih keras. 

"Tetua tidak terkecuali." 

Dan ini tidak berhenti pada klan. Ada juga perubahan peringkat yang lebih tua. Setelah dua 
bulan upacara penobatan, sebuah kompetisi untuk menunjuk para penatua baru diadakan. 
Ini untuk menemukan penatua baru dan juga mengubah peringkat saat ini. 

'Persyaratan minimum untuk bersaing dalam kompetisi ini adalah pada tahap akhir dari 
tingkat super master.' 

Sesepuh pada awalnya dituntut untuk berada di tingkat master superior, tetapi Yeowun 
menduga bahwa tidak ada prajurit level master superior baru sehingga ia membuatnya 
lebih rendah. Pengumuman ini dibuat untuk semua kastil dan pos luar. Setelah kompetisi, 
hasilnya tidak terduga. 

Sebanyak 45 kultus bersaing. Mereka yang melewati pendahuluan memilah mereka yang 
tidak tahu taktik dan formasi pertempuran adalah 32. Di sinilah sesuatu yang tak terduga 
terjadi. Prajurit tersembunyi bangkit dari persembunyian. 

"Dua dari klan yang sama?" 

Yang pertama adalah bahwa ada dua prajurit master superior yang bersembunyi di dalam 
satu klan. Itu bukan di antara tiga klan, tetapi dari klan Sword Illusion. Kakak laki-laki dari 
mantan penatua Mong Oh, Mong Mu adalah prajurit tingkat master yang unggul. 
Tampaknya Mong Oh tidak menyadari hal ini. Mong Mu dianggap sebagai prajurit berbakat 
sejak masa-masa di Akademi Iblis, dan dikirim ke front barat tempat perang sering terjadi 
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selama lima tahun. Di sanalah dia selamat melalui pertempuran nyata dan menemukan 
pemahaman. Pejuang kuat tersembunyi lainnya di pos iblis Sekte. 

"Yang Danwa?" 

'Dia adalah pemimpin pos timur laut Kastil Honam. Dia berasal dari kastil kita, tetapi dia 
suka perang dan dengan sukarela ditempatkan di sana. Dia telah berada di pos selama 10 
tahun sekarang. ' 

Dia juga seorang pejuang utama yang unggul. Permohonannya menyatakan bahwa ia 
didirikan sebagai prajurit ahli yang unggul. 

"Tapi mengapa dia kembali saat itu?" 

'Dia bilang dia tertarik pada klan Blade God Six Martial.' 

Diberitahu bahwa dia sekarang tidak tertarik pada jabatannya, di mana perang antara klan 
Yulin terhenti karena aliansi. 

Dan ketiga dan yang terakhir adalah seorang pria bernama Suh Deng. Dia tidak sukarela 
sendiri, dan direkomendasikan oleh Marakim. Dia adalah seorang penjahat yang diusir. 

"Dia diusir selama lima belas tahun?" 

'Iya. Kebanyakan tetua tahu tentang dia. ' 

Diberitahu bahwa klan Suh Deng, yang memiliki pekerjaan mencatat semua hal dalam 
kultus, menjadi marah pada klan Wise yang mengganggu pekerjaan mereka, dan 
menyergap mereka. 

'Aku suka itu.' 

"Ya, tetapi serangan mereka gagal." 

Sayangnya, ada mata-mata yang tersembunyi di dalam klan mereka dan mata-mata itu 
menumpahkan rencana penyergapan ke klan Wise, dan Mu Jinwon, yang tidak ingin 
menghadapinya sendiri, melaporkannya ke istana Tuhan. 

'Suh Deng adalah entri pada prajurit tingkat master superior pada saat itu. Mereka yakin 
bahwa dia akan menjadi Tuhan masa depan. ' 

Suh Deng, yang setia pada kultus, menyerah ketika prajurit dari Wali datang untuk 
menangkap mereka. Keenam klan bersikeras Suh Deng dan klannya harus dieksekusi, 
tetapi Chun Yu Jong hanya mengirimnya pergi. 

"Lord Chun Yujong mengirimnya pergi sehingga dia bisa dibawa kembali nanti untuk 
digunakan sebagai pedang melawan enam klan." 
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Chun Yeowun menjadi tertarik dan memerintahkan Marakim untuk membawa pulang Suh 
Deng dari pengusirannya. Yeowun sudah menyukainya karena fakta bahwa ia memihak 
enam klan. Suh Deng kemudian kembali ke kastil setelah lima belas tahun. 

Dan seperti itu, kompetisi untuk menunjuk penatua diadakan, mengubah semua peringkat 
penatua dari atas ke bawah. Mantan penatua ketiga Bu Churyong berpikir tidak ada orang 
yang lebih kuat darinya, sekarang pemimpin klan Wise dan Sword telah pergi, tetapi dia 
gagal melanjutkan putaran kedua dan dibiarkan di peringkat yang lebih rendah. 

"Oh?" 

Dan hasil akhirnya bukanlah sesuatu yang Yeowun atau Marakim harapkan. Tempat Elder 
Pertama telah diberikan kepada Suh Deng. Dia telah berlatih keras selama 15 tahun 
pengasingannya, dan telah mencapai tahap akhir dari tingkat prajurit tingkat master 
unggul dan mengalahkan Yin Moha, yang dilatih dalam Twenty Four Demon Sword. Dan 
akhirnya, para penatua sekarang ditunjuk berdasarkan kekuasaan. 
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Chapter 261 
Chapter 261: 261 Going out to Yulin (2) Penatua Pertama, Suh Deng. 

Penatua Kedua, Yin Moha. 

Penatua Ketiga, Mun Yun. 

Penatua Keempat, Yang Danwa. 

Penatua Kelima, Bu Churyong. 

Penatua Keenam, Mong Mu. 

Penatua Ketujuh, Huan Yi. 

Penatua Kedelapan, Mong Oh. 

Penatua Kesembilan, Sama Yi. 

Penatua Kesepuluh, Ja Kinkeng. 

Penatua Kesebelas, Hang Soyu. 

Penatua Twelveth Gu Chuyong. 

Penatua Twelveth hanyalah penatua yang belum mencapai tingkat master superior, tetapi 
telah berhasil bertahan dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat penatua. Itu adalah 
perubahan besar setelah 500 tahun. Menambah ini, Yeowun mengumumkan perubahan 
baru dalam Rapat Besar. Dia menyatakan bahwa tempat yang lebih tua akan diuji setiap 
lima tahun. Ini berarti bahwa semua penatua saat ini diminta untuk berlatih jika mereka 
ingin mempertahankan tempat mereka dan ada kemungkinan bagi orang lain yang belum 
menjadi penatua. 

"Aku akan membagi Pengawal Istana menjadi enam kelompok." 

Yeowun kemudian meningkatkan kekuatan Penjaga Istana. Pengawal Istana dibagi menjadi 
enam kelompok dan Enam Pedang Yeowun ditunjuk untuk saling bersaing. Sebagian besar 
pejuang dari enam kelompok ini dipenuhi dengan anggota yang diambil Yeowun di 
akademi, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemimpin puncak mereka adalah 
mantan Instruktur Senior Hou Jinchang. Keenam pedang setuju dengan Hou Jinchang 
menjadi pemimpin mereka karena mereka selalu menganggapnya guru mereka. 

Dengan semua yang diubah, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Guardian. Yeowun 
menduga bahwa Penjaga telah menjaga jalan mereka sejak hari Bapak Pendiri, jadi dia 
merasa tidak perlu perubahan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dan selama tiga bulan ini, telah terjadi bentrokan dengan klan Blade God Six Martial. Kultus 
itu diberitahu bahwa ada kekuatan pertemuan klan Enam Dewa Bela Diri Dewa Blade di 
perbatasan Bokgun dan kastil Jurkang, sehingga Penatua Suh Deng ditunjuk sebagai 
komandan dan menjadikan Bu Churyong, Ja Kinkeng, Hang Soyu sebagai letnan untuk 
memimpin kekuatan. Berbeda dengan harapan pertarungan menjadi besar, hanya ada 
pertempuran kecil. Apa yang terdengar dari mata-mata yang bekerja di luar kultus adalah 
bahwa tampaknya klan Bela Diri Dewa Enam Blade sedang sibuk membentengi Jurkang 
dan Kastil Kangsuh dan belum punya waktu untuk membuang-buang di luar. Tetapi empat 
tetua ditinggal di Kastil Bokgun untuk bersiap menghadapi situasi tak terduga. 

'The Blade God Six Martial Clan membantu saya saat ini.' 

Ini adalah kesempatan bagus untuk Chun Yeowun. Tiga tetua dikirim keluar di bawah 
pengawasan Penatua Pertama yang membenci enam klan, jadi itu adalah kesempatan yang 
baik bagi Yeowun untuk mengalihkan kekuatan yang tersisa dari enam klan. Pekerjaan itu 
akan selesai jika para tetua yang dikirim kembali ke rumah. 

Sekitar sebulan yang lalu, seorang utusan tiba dari klan Yulin dari pasukan Keadilan. Pesan 
itu memberi selamat kepada Tuhan yang baru, dan itu juga tentang menunda undangan ke 
Kompetisi Yulin pada tahun yang baru. Intel mengatakan bahwa ada banyak masalah yang 
terjadi di dalam klan Yulin. Mereka berusaha keras untuk menjaga semuanya untuk diri 
mereka sendiri, tetapi tampaknya ada mata-mata dalam klan Yulin yang bekerja untuk klan 
Blade God Six Martial. 

"Itu akan sulit," Yeowun menyimpulkan. Tidak seperti Kultus Iblis yang memiliki Tuhan 
sebagai tokoh sentral pemerintahannya, klan Yulin adalah perkumpulan banyak klan dan 
keluarga yang saling terkait yang membuatnya sulit untuk mencari mata-mata di dalam 
mereka. Kemungkinan klan Yulin akan kesulitan menemukan mata-mata ini. 

Dan ada juga perubahan kecil. Yeowun meminta Dokter Setan Baek Jongwu untuk 
membuat racun yang digunakan musuh dari klan Blade God Six Martial yang digunakan di 
pesta itu. Ini untuk membuat Yi Burwi dan Pahin berbicara. Tapi bahannya, Opium Poppy, 
adalah bunga yang mekar di musim panas dan Kultus Iblis jarang menggunakannya, 
sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat. 

"Mereka beruntung." 

Pertanyaannya harus ditunda. Dan dalam waktu itu, Yeowun mengirim tim ekspedisi 
khusus ke Jianghu. Setelah melakukan yang terbaik, Tuan Chun Yujong masih tidak 
sadarkan diri. Yeowun harus menggunakan pilihan terakhirnya, yaitu menemukan Dokter 
yang saleh. Tapi masalahnya adalah lokasi tempat dia bisa menggunakan tag. Pertama, dia 
bahkan tidak tahu cara menggunakan tag, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, 
diketahui bahwa pemilik asli tag ini adalah Lady Mu dari klan Wise. Setelah menanyai 
setiap prajurit yang dulu berada di klan Wise, lokasi di mana tag perlu diambil ditemukan. 
Tapi itu berada di wilayah kekuatan Keadilan. 
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'Hmm ... ini merepotkan.' 

'Pedang Creek dekat Kastil Hobuk ...' 

Kastil Hobuk adalah daerah yang diperintah oleh keluarga Jegal dan klan Mudan. Pergi 
sedikit lebih ke utara dari sana adalah kantor pusat klan Yulin. Itu mungkin untuk berpikir 
bahwa tidak ada masalah karena sekte sekarang bersekutu dengan klan Yulin, tapi bukan 
itu masalahnya. 

Dokter yang saleh adalah makhluk yang legendaris. Dia dikatakan menyembuhkan setiap 
penyakit kecuali kematian, sehingga semua orang dari klan Yulin, kekuatan jahat dan 
Istana Kerajaan Kekaisaran mencarinya. 

"Terlalu berbahaya untuk meminta bantuan mereka." 

Kemungkinan klan Yulin akan berusaha untuk mengambil tanda untuk bertemu dengan 
Dokter yang saleh. Juga, itu rahasia bahwa Lord Chun Yujong tidak sadarkan diri, jadi itu 
bukan ide yang baik untuk membiarkan klan Yulin tahu bahwa kultus sedang mencari 
Dokter yang saleh. 

"Bagaimana kalau kita mengirim tim elit?" 
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Chapter 262 
Chapter 262: Going out to Yulin (3) "Tim elit?" 

Gagasan Marakim sederhana: mengirim prajurit elit yang tidak dikenal dunia luar. Tentu 
saja, para prajurit ini harus sangat terampil sehingga mereka dapat melindungi Dokter 
yang saleh. Prajurit yang ditunjuk adalah Yin Moha, Hou Sangwha, dan Bakgi. Adapun Yin 
Moha, dia selalu mengenakan topeng dirinya yang lebih tua sehingga tidak ada yang tahu 
tentang penampilannya yang lebih muda. Dan mereka dibantu dengan agen mata-mata 
yang memiliki pengalaman dalam pasukan wilayah Keadilan. 

"Mereka akan melakukannya dengan baik." 

Marakim berbicara dengan meyakinkan. Itu adalah misi yang berbahaya, tetapi 
kemungkinan besar mereka akan berhasil. 

Dan satu bulan telah berlalu. Ada orang-orang yang berduel di dalam tempat latihan di 
dalam istana Tuhan. Ada empat orang yang bertarung melawan satu orang. 

Seorang pria besar melepaskan formasi tinjunya. Itu adalah Ko Wanghur. Dan tiga lainnya 
yang bertempur di sampingnya adalah Sama Chak, Mun Ku, dan Che Takim. Mereka 
menggunakan keterampilan terbaik mereka untuk bertarung melawan satu orang, hampir 
seolah-olah mereka berjuang untuk yang sebenarnya. 

'Ugh! Dia terlalu cepat! ' 

Pria yang mereka lawan sangat cepat sehingga Ko Wanghur dan Mun Ku yang sekarang 
telah mencapai tahap akhir tingkat master superior tidak dapat mengikuti dengan mata 
telanjang mereka. 

"Apakah dia benar-benar tidak menggunakan setengah dari energi internalnya?" 

Mereka bahkan tidak bisa mengikuti jejaknya. Jika mereka tidak bertarung dengan 
punggung saling berhadapan, pria itu akan dengan ganas menyerang mereka. 

"Dia semakin cepat." 

Penjaga Agung Marakim terperangah takjub. Dia adalah satu-satunya prajurit di sini yang 
bisa mengikuti gerakan dalam jejak. Itu adalah Chun Yeowun. 

"Apa langkah unik itu?" 

Yeowun sedikit melompat di tanah saat dia bergerak. Itu terlihat sederhana ketika dia 
mempraktikkannya, tetapi dengan energi internal dan Step of Wind God menambahkannya, 
menjadi sulit untuk memprediksi pergerakannya. 
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'Hmph. Mari kita tunggu kesempatan, 'Ko Wanghur berpikir karena dia tidak bisa 
mengikuti gerakan dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. 
Dan kesempatan datang. Tubuh Yeowun masuk ke dada Ko Wanghur. 

'Bersalju!' 

Ko Wanghur kemudian mengacungkan tinjunya yang menggunakan 100% energinya ke 
Yeowun. Dia berpikir jika Yeowun datang secepat ini, maka tidak mungkin bagi Yeowun 
untuk menghindari serangan ini. 

"Ugh!" 

Tapi Yeowun memutar pinggangnya dengan cara yang aneh untuk menjauh dari serangan 
itu dan meninju tulang rusuk Wanghur. 

"Ugh!" 

Ko Wanghur mempertahankannya dengan cepat tetapi tubuhnya dikirim ke udara. Pukulan 
itu tidak menggunakan energi internal, jadi itu hanya kekuatan otot murni yang 
melemparkannya ke udara. 

Chun Yeowun kemudian berputar dan menendangnya di udara. Ko Wanghur diterbangkan 
kembali dan Sama Chak yang mencoba menyerang diserang oleh Wanghur dan dikirim 
kembali bersama. 

"Aaah!" 

Mun Ku dan Che Takim tercengang ketika mereka melihat dua pria yang dibuang. Chun 
Yeowun mengatakan dia tidak akan menggunakan yang terbaik, tetapi dia menjadi semakin 
kuat. 

"Apa seni bela diri yang dia gunakan ini?" 

Chun Yeowun menggunakan seni bela diri yang sangat berbeda sekarang. Itu dibuat 
dengan gerakan sederhana tetapi efisien datang setelah titik lemah yang sulit untuk 
dilawan. Yeowun kemudian datang untuk berhenti. Mun Ku dan Che Takim tidak cukup 
untuk melawan Yeowun. 

"Ayo berhenti di sini. Bagaimana, Nano? ' 

[Campuran Seni Bela Diri yang mengandung Boxing, Tae Kwon Do, dan Step of Wind God 
selesai 75%.] 

"Aku masih punya banyak hal untuk pergi." 

Yeowun telah mempelajari seni bela diri dari masa depan jauh yang dimiliki Nano dalam 
datanya. Itu jauh lebih halus dan efisien daripada seni bela diri dari Yulin, tetapi tidak 
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menggunakan energi internal atau formasi apa pun. Yeowun sekarang sedang 
mengerjakannya dengan Nano untuk berimprovisasi. 

"Aku bisa menggunakan kekuatanku dengan baik sekarang." 

Yeowun mengepalkan tangannya. Kekuatannya sudah pada batas kekuatan manusia, tetapi 
sekarang sudah melebihi itu. Setelah menganalisis Blood Reversion Art melalui Nano, 
Yeowun mampu meningkatkan serat ototnya dan menyempurnakannya. Dia tidak bisa 
mengelola peningkatan kekuatan pada awalnya, tapi sekarang dia sudah terbiasa. 

"Aku akan membawa kekuatan dasarku ke puncaknya terlebih dahulu." 

Setelah melawan banyak musuh yang kuat sambil menjadi Tuhan, Yeowun belajar apa yang 
kurang. Usahanya sekarang fokus untuk mendapatkan apa yang kurang. 

'Aku jauh lebih kuat, tapi aku masih jauh dari tingkat master tertinggi.' 

Yeowun berusaha keras untuk mendapatkan pemahaman melalui meditasi setiap malam, 
tetapi sulit untuk dipahami. Ini hanya jelas. Hanya ada kurang dari 10 orang yang telah 
mencapai tingkat master tertinggi di semua Yulin. Jika jumlah orang yang kecil itu bisa 
mencapai level itu, itu berarti dibutuhkan latihan dan usaha yang sangat sulit. 

"Yah, itu tidak akan membantu bahkan jika aku mencoba melakukannya dengan cepat." 

Yeowun meraih tangannya ke Ko Wanghur dan Sama Yi untuk membantu mereka bangun 
dan dia akan mengatakan bahwa pelatihan hari ini telah berakhir, tetapi dia berhenti ketika 
Marakim turun ke tempat latihan bersama seseorang. Mereka membungkuk kepada 
Yeowun. 

"Salam, Tuhanku." 

"Penatua Huan." 

Itu adalah Penatua Ketujuh Huan Yi. Huan Yi biasanya sangat ceria dan percaya diri, tapi 
hari ini dia agak muram. Jika wajahnya seperti itu, maka Huan Yi membawa kabar buruk. 

"Apakah ada yang salah?" 

"Tuanku. Kami memiliki pesan yang datang dari agen di Kastil Hobuk. " 

"Kastil Hobuk?" 

Wajah Yeowun berubah muram mendengar kata itu. Kastil Hobuk adalah tempat Yin Moha, 
Bakgi, dan Hou Sangwha pergi untuk menemukan Dokter yang saleh. Sebulan telah berlalu 
sejak mereka pergi, jadi Yeowun berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk tiba. Tapi 
sepertinya pesan itu tidak akan bagus. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"...Apa yang terjadi?" 

"Tuanku. Tim ekspedisi khusus kami untuk menemukan Dokter yang saleh hilang di Sword 
Creek. " 
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Chapter 263 
Chapter 263: Going out to Yulin (4) Sepuluh hari yang lalu ... 

Hutan itu dalam dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan seseorang. Tempat itu 
adalah sungai yang biasanya tertutup kabut seperti itu. Dan di dalam hutan ada empat 
prajurit dengan pedang di pinggang mereka, bersiap untuk melakukan perjalanan ke 
sungai, di luar restoran. Mereka adalah tim ekspedisi khusus yang dikirim oleh Demonic 
Cult. Itu dipimpin oleh Yin Moha, Hou Sangwha, Bakgi, dan seorang agen dari tim operasi 
rahasia. 

"Jika kamu melewati hutan itu, kamu akan melihat sungai." 

Pria tua yang berdiri di depan restoran berbicara ketika dia menunjuk ke sisi timur hutan. 
Bakgi membungkuk pada lelaki tua itu. 

"Terima kasih Pak." 

"Jangan berterima kasih padaku. Aku baru saja mengajarimu cara menuju kematianmu. 
Jangan salahkan saya karena saya sudah mengatakan berulang kali bahwa bunuh diri pergi 
ke sungai itu pada hari seperti hari ini dengan kabut yang begitu banyak. " 

Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke restoran. 

"..." 

Bakgi menyesal menunjukkan terima kasih atas momen kecil itu. 

Setelah beberapa saat, mereka bergerak ke arah timur, dan mereka melihat hutan lebat 
melalui kabut. Tampaknya mereka harus melewati hutan itu untuk menemukan sungai di 
dalam. Di pintu masuk ke hutan, ada panel kayu tua yang bertuliskan 'Sword Creek.' 

Ada juga tulisan yang mengatakan entri dilarang berwarna merah gelap, yang membuat 
mereka merinding. Pedang Creek berbahaya untuk masuk dengan kabut tebal, dan bahkan 
pemburu tidak masuk ke sana. Hutan itu begitu lebat sehingga tim harus memotong semak-
semak untuk berjalan melewatinya. 

Agen mata-mata berjalan maju untuk memotong semak-semak, tetapi kabutnya terlalu 
tebal dan mereka tidak bisa melihat banyak sehingga mereka tidak yakin apakah mereka 
pergi ke arah yang benar. 

"Ini pertama kalinya aku datang ke Sword Creek ... sungguh menyeramkan." 

Tidak ada yang menjawab kata-kata agen mata-mata itu. Mereka bertiga tidak banyak 
bicara selama perjalanan mereka di sana, jadi agen itu menganggap itu menarik. 
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'... Apakah mereka disebut istimewa karena mereka tidak berbicara?' 

Yin Moha, Bakgi, dan Hou Sangwha tidak banyak bicara kecuali itu benar-benar penting. 
Adapun itu, agen harus tetap diam di luar kehendaknya. 

"Aku bisa merasakan energi bereaksi." 

Ketika mereka berjalan lebih jauh ke hutan, Yin Moha merasakan sensasi aneh. Rasanya 
seperti energi pedang yang kuat juga. 

"Haruskah aku mengikuti ini?" 

Agen mengatakan dia tidak tahu di dalam hutan, jadi rasanya seperti Yin Moha harus 
mengikuti energi ini. 

"Aku akan memimpin." 

"...Tentu saja." 

Hou Sangwha menjawab dan yang lain mulai mengikuti Yin Moha. Yin Moha berjalan 
melewati kabut tebal dan berjalan. Setelah beberapa saat, hutan lebat berakhir dan mereka 
menemukan sesuatu. Yin Moha menjadi kaget dan melihatnya. 

"Ah!" 

Anggota tim lainnya menunjukkan reaksi yang sama ketika mereka melihatnya. Mereka 
heran ketika Yin Moha mengerutkan kening dan mengeluarkan pedangnya. Saat itulah 
sosok bayangan menyerang mereka. 

Sekarang 20 hari kemudian. Ada Sungai Kuning yang terletak di utara Kastil Hobuk. Itu 
adalah sungai besar yang mengalir melaluinya. 

"Hmph!" 

Mereka yang berlari di atas kuda di bukit yang menyaksikan sungai dari atas berhenti. 
Mereka semua terengah-engah karena melihat sungai yang luas. 

"Wow! Ini sangat besar! " 

"Apakah itu Sungai Kuning?" 

Mereka adalah Mun Ku dan Hu Bong. Mereka terpesona oleh pandangan pertama di Sungai 
Kuning yang mereka lihat untuk pertama kalinya. 

"Wah..." 
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Dan ada satu orang yang menghela nafas pada mereka. Itu adalah seorang pria paruh baya 
dengan rambut yang disisir ke belakang dan alis tebal dengan tampilan yang tampan. Itu 
adalah Penatua Keempat, Yang Danwa. Dan pria dengan rambut panjang di sebelahnya 
adalah Chun Yeowun. 

Mereka di sini untuk menemukan tim ekspedisi khusus yang hilang. Chun Yeowun akan 
mengirim orang lain, tetapi karena dia belum pernah keluar dari kultus, dia mengambil ini 
sebagai kesempatan untuk keluar sekali. 

'Tidak mungkin!' 

"Kau seharusnya tidak pergi ke sana sendiri, Tuanku!" 

Banyak yang keberatan dengan gagasan tentang Tuhan yang mencari sendiri tim yang 
hilang. Great Guardian Marakim keberatan dan begitu pula Huan Yi. Tapi Yeowun ingin 
melihat Jianghu dengan matanya sendiri, jadi dia bersikeras untuk pergi. 

'Dipahami. Saya akan mengikuti Anda kemudian. " 

The Great Guardian adalah pelindung Tuhan, jadi Marakim mengatakan dia akan mengikuti 
tetapi Yeowun menolak. Cuti absennya tetap tidak resmi, jadi dia akan mengganti. Dia tidak 
bisa memiliki Great Guardian yang akan diganti dengan pengganti sehingga dia 
memerintahkan Marakim untuk tinggal. 

"Tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Lalu mengapa kita tidak melakukan ini? ' 

Huan Yi kemudian menyarankan mengambil seseorang yang mengenal klan Yulin dengan 
baik dan kekuatan keadilan karena ini adalah pertama kalinya Yeowun keluar. Dan tentu 
saja, mereka adalah pejuang yang kuat. Huan Yi berharap dia bisa pergi bersama, tapi dia 
tidak bisa tinggal di luar kultus untuk waktu yang lama karena dia harus mengawasi setiap 
operasi rahasia. Orang yang diangkat adalah Yang Danwa. Dia telah berada di pos terdepan 
timur laut untuk waktu yang lama, jadi dia tahu betul tentang tanah Jianghu. Dia juga 
berada pada tahap akhir dari master warrior superior, jadi dia cukup kuat untuk 
membantu Yeowun. 

"A-Aku akan pergi denganmu, Tuanku!" 

Hu Bong, letnan Penjaga Istana, secara sukarela pergi. Dia selalu bersikeras untuk tetap 
dekat dengan Yeowun. Dia bersikeras bahwa dia akan membawa tas, jadi Yeowun 
memutuskan untuk pergi diam-diam dengan ketiga orang ini. Dan... 

'... Sejak kapan kalian semua menunggu di sini?' 
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Chapter 264 
Chapter 264: 264 Going out to Yulin (5) Di pagi hari ketika mereka pergi, ada empat orang 
menunggu mereka. Itu adalah Ko Wanghur, Mun Ku, Sama Chak, dan Che Takim. Mereka 
adalah orang-orang yang menjaga Tuhan sebagai Pengawal Istana, jadi mereka juga telah 
bersiap untuk pergi. 

"Kami akan menjagamu di sepanjang jalan!" 

"Kamu terlalu banyak. Aku tidak bisa kehilangan kalian semua. Itu akan meniup 
penutupnya. ' 

Yeowun tidak bisa memarahi mereka terlalu banyak karena mereka melakukan ini karena 
kesetiaan. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil satu orang dan diputuskan untuk 
menjadi Mun Ku. Ko Wanghur lebih kuat, tetapi tubuhnya yang besar terlalu mencolok 
sehingga dia dihapus dari daftar sejak awal. 

'M-tuanku!' 

'Tidak.' 

Ko Wanghur menyesali otot-ototnya yang besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 
Dia benar-benar ingin pergi dengan Chun Yeowun sejak dia mendengar Hou Sangwha 
hilang. 

'Aku akan membawa Six Swords bersamaku lain kali, jadi tetaplah kembali.' 

'Baik tuan ku.' 

Yeowun memerintahkan mereka untuk berlatih keras saat dia pergi. Dan empat dari 
mereka kemudian berhenti di pos-pos Kultus Iblis untuk berganti kuda dan naik ke sana. 
Yeowun dan Mun Ku memiliki topeng di wajah mereka. Wajah Yeowun diperlihatkan pada 
kekuatan keadilan di pesta sehingga ia harus bersembunyi, dan Mun Ku terlalu cantik 
sehingga wajahnya perlu ditutup agar terlihat tidak bisa dibedakan. 

'Hmmm.' 

Yang Danwa menghela nafas dan berbalik ke Chun Yeowun. 

"Menguasai. Jika kita menyeberangi sungai, itu bukan wilayah kekuatan keadilan. Kita 
harus memperhatikan karena itu bisa berbahaya. " 

Sejak mereka meninggalkan kastil, mereka tidak menyebut Yeowun sebagai Tuhan karena 
mereka bisa menghancurkan kedok mereka. Tapi apa yang Yang Danwa katakan 
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sebenarnya ditujukan pada Hu Bong dan Mun Ku yang bersemangat sejak mereka 
meninggalkan kastil. 

"Ini sangat menarik." 

Yang Danwa terkejut ketika pertama kali melihat Hu Bong. Hu Bong adalah letnan bagi 
pemimpin Penjaga Istana Hou Jinchang. Itu adalah posisi yang bahkan lebih tinggi daripada 
pemimpin kelompok penjaga istana enam, tetapi kekuatan Hu Bong hanya pada tahap 
akhir tingkat master. 

'Tahap akhir tingkat master tidak lemah tapi ...' 

Mempertimbangkan bahwa semua letnan dari penjaga istana setidaknya tingkat master 
super, aneh bahwa Yeowun, yang dianggap berkuasa atas segalanya, memilih Hu Bong 
berada di tempat seperti itu. Tetapi setelah melihat tindakan kesetiaan Hu Bong selama 
perjalanan mereka, Yang Danwa mengakui hati Hu Bong. 

"Yah, aku terkejut ketika aku melihat Tuhan untuk pertama kalinya juga." 

Yang Danwa melihat Chun Yeowun untuk pertama kalinya ketika dia menyelesaikan 
kompetisi dan ditempatkan sebagai Penatua keempat. Dia terkejut melampaui imajinasi. 
Dia tidak bisa percaya bahwa Chun Yeowun, seorang pemuda, membongkar setengah dari 
enam klan dan menyelamatkan Demonic Cult dari bahaya dua kali. Dan yang pasti adalah 
bahwa Yeowun jauh lebih kuat dari Yang Danwa sendiri. 

"Chun Ma kita yang kedua." 

Dia mendengar bahwa para pahlawan berbeda dari mereka yang muda. Yang Danwa pikir 
dia beruntung dipilih untuk membantu Chun Yeowun di sisinya saat ini. Mungkin itu adalah 
kesempatan untuk melihat legenda dengan matanya sendiri. 

"Jika kita pergi ke sana, akan ada dermaga kecil." 

Yang Danwa menunjuk ke bawah di tepi sungai. Mereka harus menyeberangi sungai, jadi 
mereka harus menemukan perahu. Dermaga penuh dan ada banyak kapal. 

"Menguasai! Ini pertama kalinya aku naik perahu! " 

"Heh ... aku juga." 

'Ugh ...' 

Yang Danwa adalah satu-satunya yang frustrasi pada reaksi polos dari dua lainnya. 

Jika mereka melewati sungai, maka itu akan menjadi wilayah. Yeowun dan anggota-
anggotanya menuruni bukit dengan menunggang kuda mereka dan menunggu perahu. 
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Mereka membutuhkan setidaknya dua kapal untuk melewati sungai dengan kuda-kuda 
mereka. 

"Menguasai." 

Ketika mereka turun, Hu Bong memanggil Yeowun dengan tatapan serius. Yeowun berbalik 
dengan tatapan ingin tahu dan Hu Bong berbicara. 

"Kamu harus hati-hati saat menyeberangi sungai." 

Itu masuk akal. Yang Danwa menghela nafas lega ketika Hu Bong, seorang penjaga yang 
seharusnya, tampaknya mengenali bahaya yang mungkin terbentang di seberang sungai. 

"Saya mendengar dari 'Perjalanan Jianghu' bahwa ada bandit yang mempelajari seni bela 
diri yang disebut 'Eighteen Water Rows.' Saya yakin Guru lebih kuat, tetapi kita berada di 
sungai melawan ... " 

"... Letnan Hu. Maksudku, Hu Bong. " 

"Iya?" 

"Kapal Bandit hanya menyerang kapal dagang yang melakukan perjalanan di sepanjang 
sungai. Mereka tidak menyerang perahu kecil yang menyeberangi sungai. 

Yang Danwa mengoreksi informasi yang salah dari Hu Bong dan Hu Bong memerah karena 
malu. 

"... Oh." 

Itu adalah keterbatasan informasi yang dipelajari melalui buku. Dan setelah menunggu 
selama satu jam, giliran mereka untuk naik perahu. Hu Bong ingin melihat bandit saat dia 
membaca dari buku, tetapi itu tidak terjadi. 

"Sungai itu tidak jernih," pikir Yeowun ketika dia melihat air sungai dengan warna tanah 
yang penuh dengan kotoran. 

"Itukah sebabnya ini disebut Sungai Kuning?" 

Orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Kuning harus menghilangkan kotoran dan 
rasanya untuk meminumnya, jadi mereka menggunakan teh. 

Kapal menyeberangi sungai dan sekarang mereka berada di daerah Hobuk. Ini adalah 
pertama kalinya Yeowun melangkah dengan alasan di luar wilayah Kultus Iblis. 

"Mulai di sini, kita tidak memiliki pos-pos kita sehingga kita akan berhenti di kota-kota 
untuk berganti kuda sementara kita bergerak." 
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Perjalanan itu tidak menimbulkan banyak masalah karena Yang Danwa sangat 
berpengalaman dalam perjalanan. Mereka menghindari pergi ke kota-kota besar, jadi 
mereka tidak bertemu dengan anggota klan Yulin. Setelah melakukan perjalanan lima hari 
tanpa istirahat, mereka sekarang berada di dekat Sword Creek, barat laut Kastil Hobuk. 

"Akan segera turun hujan." 

Sudah berawan sejak sore, tetapi langit sekarang gelap dengan awan. Kadang-kadang ada 
guntur, yang berarti hujan akan segera turun. Mereka kemudian melihat sebuah 
penginapan kecil. 

"Tuan, kita harus beristirahat di sana hari ini dan pindah besok pagi. Mari kita lihat apakah 
kita bisa meminjam jas hujan bambu dari sana. " 

Yang Danwa berbicara dan Yeowun mengangguk. Mereka diberi tahu bahwa Sword Creek 
berada dalam puncak gunung yang sekarang bisa mereka lihat. Tetapi mereka tidak berani 
pindah ke hutan yang keras di malam hari di mana hujan deras, jadi lebih baik beristirahat 
di restoran. Mereka juga kelelahan dari berkemah selama dua malam terakhir. 

[Inn -- Danwen] 

Itu adalah penginapan kecil, tetapi memiliki sebagian besar kebutuhan. 

"Ada gudang. Saya akan mengikat kuda-kuda di sana. Masuk dulu, Tuan. " 

"Terima kasih." 

Hu Bong mengambil kuda-kuda ke gudang dan sisanya pergi ke gedung ruang makan. Dan 
ketika mereka berjalan masuk, mereka semua tersentak. 

'Ugh ...' 

Yang Danwa mengerutkan kening. Mereka bergerak dengan hati-hati sehingga mereka 
tidak akan menemukan prajurit dari pasukan keadilan, tetapi ruang makan memiliki 
sekelompok prajurit berpakaian putih yang makan di dalam. Mereka adalah pejuang dari 
klan Mudan. 
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Chapter 265 
Chapter 265: 265 Night in the Inn (1) Petir meraung dan hujan lebat mulai turun. Jika 
kelompok Chun Yeowun agak terlambat, maka mereka akan basah kuyup dalam hujan. 
Setiap tamu di dalam ruang makan semuanya berbalik ke pintu masuk yang terbuka. 
Prajurit Biksu dari klan Mudan juga berbalik. 

"Ini menyusahkan." 

Yang Danwa mengerutkan kening pada situasi di mana mereka menemukan biksu prajurit 
dari klan Mudan di dekat penginapan dekat Sword Creek. Klan Mudan adalah salah satu 
klan terkuat dalam klan Yulin. 

"Aku berusaha menghindari bertemu rubah dan sekarang kita telah tiba di sarang 
harimau." 

Tentu saja, Yan Danwa adalah Penatua dan prajurit yang selalu mencari perang sehingga 
dia tidak takut pada mereka. Tapi mereka membawa Lord Chun Yeowun bersama mereka. 
Sepertinya raja bergerak sendiri, jadi mereka tidak yakin apa yang akan coba dilakukan 
klan Yulin jika mereka tahu. Yang Danwa mengirim pesan telepati ke Yeowun. 

[Tuhanku, ada beberapa prajurit dari pasukan keadilan di sini.] 

Yang paling memprihatinkan adalah mereka yang berasal dari klan Mudan, dan sebagian 
besar tamu lainnya juga adalah pejuang. Tak satu pun dari mereka yang sangat terampil, 
dan mungkin hanya perlu beberapa menit bagi Hu Bong untuk merawat mereka sendirian. 

[Sisanya lemah, tetapi mereka adalah biksu dari klan Mudan. Apa yang harus kita lakukan?] 

Ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Salah satunya adalah menyerah tinggal di 
penginapan ini dan melewati hujan, atau tetap diam di penginapan tanpa membuat 
masalah. 

Yeowun melirik ke luar penginapan, dan hujan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu 
dekat. Itu hujan lebat yang tampaknya tidak berhenti. Itu bukan langkah yang bijaksana 
untuk keluar mencari sungai dalam cuaca ini. 

[Kurasa kita harus tetap diam dan berbaring rendah.] 

Dia menutupi wajahnya dengan topeng, jadi tidak mungkin mereka akan ditemukan. Dan 
dari apa yang bisa dia rasakan, orang terkuat di dalam kelompok itu hanya tentang seorang 
pejuang tingkat master. Mereka tidak cocok, tetapi itu tidak berarti kelompok Yeowun 
dapat menyebabkan masalah di wilayah kekuatan keadilan. 

"Astaga! Lihatlah hujan ... ya? " 
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Hu Bong kemudian masuk terlambat, basah kuyup karena hujan. Dia kemudian melihat 
para biarawan mengenakan pakaian putih dan mengerutkan kening. 

[Jangan katakan apapun.] 

"HMPH!" 

Yang Danwa mengirim pesan telepati, jadi Hu Bong berpura-pura tidak ada yang salah dan 
duduk. Tapi Hu Bong dan Mun Ku keluar di Yulin untuk pertama kalinya, jadi mereka 
menjadi tegang saat melihat pasukan musuh. Tapi Yeowun sepertinya tidak terganggu 
sama sekali. 

"Aku dengar ini pertama kalinya dia ... dia benar-benar berani." 

Yang Danwa sangat terkejut. Mereka duduk tepat di sebelah para bhikkhu, bukan tempat 
yang jauh dari tempat itu. Karena langkah berani ini, para biksu dari klan Mudan tidak 
terlalu memikirkan mereka dan kembali ke makan malam mereka. 

"Hmmm." 

Seorang pria tua dengan asap pipa bangkit dan berjalan ke meja Yeowun. 

"Sedang makan malam?" 

Sebagian besar penginapan seharusnya memiliki server yang berfungsi, tetapi tampaknya 
lelaki tua itu melakukannya sendiri. Yang Danwa berbicara dengannya. 

"Anda punya kamar, Tuan?" 

"Ah, kurasa kamu butuh kamar dalam cuaca seperti itu. Tapi hmm ... " 

"Apakah kamu tidak memilikinya?" 

"Yah, seperti yang bisa kamu lihat dengan semua tamu ini ..." 

Ruang makan memiliki total delapan meja, dengan lima meja penuh dengan tamu yang 
berjumlah hingga 25. Yang Danwa melirik dan hanya melihat 8 kamar yang cocok dengan 
tabel. 

"Apakah kamu tidak memiliki kamar yang tersedia?" 

"Aku punya kamar untuk dua orang ... jika kamu tidak keberatan tinggal di kamar yang 
sama." 

Tampaknya kamar dua orang itu cukup kecil. Yang Danwa mengerutkan kening saat dia 
menggaruk dagunya. Dia tidak bisa menawarkan Lord of the Demonic Cult untuk tidur 
bersama di sebuah ruangan kecil. Saat itulah seseorang berbicara kepadanya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Demi Tuhan, perkasa ... sepertinya kau butuh kamar." 

Yeowun berbalik, dan salah satu biksu dari klan Mudan bangkit dan menatap mereka. Dia 
memiliki pakaian biksu bersih dengan kumis. Yang Danwa menjadi waspada. Dia ingin 
menghindari kontak, jadi dia tidak berharap dia harus berbicara dengan mereka dengan 
cara ini. Tapi justru lelaki tua itu yang merespons. 

"Haha ... Apakah kamu akan menawarkan kamarmu, Monk Mu?" Baca bab terbaru di 
vipnovel.com 

"Yah, tamumu sedang dalam masalah. Kami, umat Allah, dapat dengan senang hati 
memberikan kamar kami untuk kebaikan orang lain. " 

Tampaknya mereka berdua saling kenal. Lelaki tua itu mengambil rembesan panjang dari 
pipanya dan berbicara. 

"Yah, Biksu Mu Jinja kami dari klan Mudan mengatakan dia akan menawarkan kamarnya 
untukmu. Apa yang kamu katakan?" 

Yang Danwa ragu-ragu sebentar, tetapi bangkit dan membungkuk kepada biarawan itu. 

"Terima kasih, Biksu Mu." 

"Kepada Tuhan semua kuat ... tidak, tidak apa-apa. Sepertinya kalian bertiga adalah 
pahlawan yang telah belajar seni bela diri. Itu adalah perbuatan yang harus dilakukan 
untuk saudara-saudara yang bersenjata. " 

'Ah...' 

Tampaknya biksu Mu Jinja mengira kelompok Yeowun adalah pejuang dari pasukan 
keadilan. Yeowun menyembunyikan energinya, tetapi dia pikir dia harus berhati-hati 
tentang bagaimana harus bertindak. Saat itulah Mu Jinja mengirim pesan telepati ke Yang 
Danwa. 

[Dari kelihatannya, kamu melayani tuanmu di sana, kan? Jangan khawatir dan gunakan 
kamar.] 

Mu Jinja kemudian mengedipkan mata pada Hu Bong. Yang Danwa hampir tertawa tetapi 
dia harus menahan diri. Bahkan Chun Yeowun tertawa sedikit ketika dia mendengar pesan 
telepati. 

'Itu sebabnya ...' 

Mu Jinja adalah pemimpin kelompok. Dia adalah seorang prajurit di tahap akhir tingkat 
master, jadi dia hanya bisa merasakan energi dari Hu Bong, dan dia pikir Hu Bong adalah 
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pemimpinnya. Semua anggota Yeowun terlihat sangat muda, jadi tidak ada dalam pikiran 
Mu Jinja bahwa mungkin mereka jauh lebih kuat. 

"Hah?" 

Hu Bong menjadi bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketika Mu 
Jinja kembali ke tempat duduknya sambil tertawa, Hu Bong meringis dan mengirim pesan 
telepati ke Yeowun. 

[Tuan, bhikkhu itu aneh. Dia mengedipkan mata padaku, seperti bagaimana Penatua Huan 
lakukan ... apakah dia cabul?] 

'...' 

Hu Bong mengguncang tubuhnya dari membayangkannya tetapi Yeowun tidak menjawab. 
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Chapter 266 
Chapter 266: 266 Night in the Inn (2) Ketika mereka memesan mie daging sederhana dan 
makanan, mereka berbicara secara normal sambil mengirim pesan telepati untuk pesan-
pesan penting. Tag oranye yang dapat membawa mereka ke Dokter yang saleh diberikan 
kepada tim ekspedisi khusus, jadi mereka harus mencari melalui seluruh Sword Creek. 

"Mari berharap hujan berhenti besok." 

Sementara mereka berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan makanan dari dapur dan 
meletakkannya di atas meja. Setidaknya dia tidak membawa pipanya saat dia membawa 
makanan. 

"Yah, besok pagi hujan akan berhenti." 

Sepertinya dia sudah mendengar sedikit dari apa yang mereka bicarakan. Hu Bong berkata, 
"Hujan sangat deras. Apa kau benar-benar berpikir begitu?" 

"Ha ha. Saya telah tinggal di wilayah ini selama 30 tahun. Kami tidak berada dalam periode 
musim hujan. Ini hanya hujan yang lewat. " 

"Oh! Itu bagus!" 

Hu Bong berbicara dengan penuh semangat kepada Yeowun dan pria tua itu mengerutkan 
kening dan bertanya, "Hmm ... Apakah kalian mencoba memasuki Sword Creek?" 

Ketika dia selesai, ruang makan langsung berubah diam. Bahkan sulit untuk percaya bahwa 
aula itu berisik sampai beberapa waktu yang lalu. Para tamu bertindak jika mereka tidak 
tertarik, tetapi mereka fokus pada apa yang dikatakan orang tua itu. 

'Ini aneh.' 

Chun Yeowun dan anggota-anggotanya merasakan udara aneh di dalam aula dan melihat 
sekeliling. Ada dua kelompok lain yang telah belajar seni bela diri, tetapi ketiga kelompok 
seniman bela diri berhenti dan fokus pada mereka. Ini aneh. Lelaki tua itu melanjutkan, 
"Biarkan aku memberitahumu. Jangan masukkan Sword Creek. " 

"Hah?" 

Hu Bong melihat ke belakang dan pria tua itu mengambil piring dan mengambil pipanya. 
Dia kemudian mengambil rembesan panjang dan mendesah saat dia berbicara. 

"Wah ... ada yang lain yang belum keluar setelah pergi ke sungai itu. Aku hanya berharap 
kamu tidak bunuh diri. " 
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"...Pria tua. Tentang apa itu? " Yang Danwa bertanya. Sebelum dia pergi, dia telah 
mendengar banyak informasi tentang Sword Creek dari Huan Yi. Tapi mereka tidak pernah 
mendengar orang lain selain tim ekspedisi khusus yang hilang di Sword Creek. 

"Yah, ada seniman bela diri seperti kalian dalam beberapa hari terakhir tapi aku tidak 
pernah melihat mereka keluar setelah mereka pergi ke sungai itu." 

Pria tua itu menghela nafas ketika petir menderu di luar, dengan kilat menyambar. Semua 
orang sekarang diam dan fokus pada apa yang dikatakan orang tua itu. 

"Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam sungai?" 

"... Aku hanya seorang lelaki tua di penginapan. Saya tidak akan tahu banyak ... tapi saya 
memperingatkan Anda. Dan ketika hujan berhenti, akan ada kabut. Jangan mencoba masuk 
dan bunuh diri. Kembali saja. " 

Pria tua itu berbicara, dan semua anggota kelompok Yeowun menjadi muram. Mereka ingin 
bertanya, tetapi mereka tidak tahan untuk bertanya sementara semua orang di sekitar 
mendengarkan mereka. Yang Danwa mengirim pesan telepati ke Yeowun. 

[Kami memiliki banyak telinga di sini, jadi saya akan bertanya kepada orang tua itu nanti 
tentang perinciannya. Anda harus beristirahat setelah makan malam, Tuhanku.] 

[Saya mengerti.] 

Yeowun berpikir Yang Danwa benar sehingga mereka kembali ke makan malam mereka. 
Pria tua itu kembali ke pipanya dan ruang makan menjadi berisik lagi. Tapi satu-satunya 
perbedaan ... 

[Kakak Mu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Mungkin pemilik penginapan itu 
tahu sesuatu.] 

[Demi Tuhan yang kuat ... Saudaraku, jangan langsung menyimpulkan.] 

[Maafkan saya.] 

Ada banyak pesan telepati bolak-balik di aula. Yeowun bisa mendengarkan mereka semua 
melalui telinganya ketika Nano bekerja untuk memanfaatkan mereka. Ada kelompok lain 
dari kekuatan keadilan dan sepertinya mereka mencari sesuatu di dalam sungai. 

[Pasti ada sesuatu yang terjadi di sungai!] 

[Kami belum bisa memastikan. Tidak mungkin letnan kita akan mati.] 

[Tapi...] 

[Kami akan melanjutkan pencarian kami sesuai rencana.] 
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[Ya pak.] 

Sepertinya mereka juga, seperti Yeowun, sedang mencari orang hilang. Tetapi kelompok 
lain tampaknya memiliki tujuan yang berbeda. 

[Ini aneh. Mungkin benda itu tidak ada di sana?] 

[Mustahil. Tidak ada yang mati karena mereka tidak membawanya sebelumnya.] 

[... Mungkin sesuatu terjadi pada Dokter yang saleh?] 

[Itu juga tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu siapa yang melindungi Dokter yang 
saleh?] 

[Ya saya tahu.] 

[Ada terlalu banyak orang di sini. Kami akan berangkat segera setelah hujan berhenti.] 

Kelompok-kelompok lain tampaknya mengejar Dokter yang saleh. Sepertinya mereka 
berbicara tentang label oranye. 

'Sudah pasti bahwa Dokter yang Saleh berada di dalam Sword Creek. Tetapi mengapa Yin 
Moha dan kelompoknya hilang? ' 

Dia tidak yakin apa yang terjadi pada mereka. Yin Moha adalah seorang prajurit pada tahap 
akhir dari tingkat master superior. Jika dia dijatuhkan, maka itu membutuhkan pejuang 
yang jauh lebih kuat. Setidaknya Yeowun bisa mengetahui bahwa ketiga kelompok prajurit 
di sini ada di sini untuk menemukan seseorang di Sword Creek. 

Dan bertentangan dengan harapan pria tua itu, hujan menjadi lebih deras. Itu 
mengkhawatirkan, tetapi Yeowun dan anggota-anggotanya memutuskan untuk mengambil 
malam dan istirahat. Ketika mereka berjalan menaiki tangga, Yang Danwa berbicara. 

"Tuan, kamu bisa beristirahat di sini sementara ..." 

Saat itulah Hu Bong menyela mereka, "Tunggu." 

"Apa?" 

"Kamar untuk dua orang ini dikatakan kecil. Saya pikir bukan ide yang baik untuk memiliki 
tiga orang untuk membagikannya. " 

Yang Danwa menjadi tercengang oleh kata-kata Hu Bong. 

"Apa yang kamu bicarakan? Tuan harus menggunakan kamar itu ... " 
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"Bagaimana kita bisa berbagi kamar kecil ini dengan ... Hmph. Man, Mun Ku? Lebih baik dia 
berbagi kamar dengan Guru dan menjaganya. " 

"HAH!?" 

Hu Bong berbicara dengan batuk dan Mun Ku memerah. Yang Danwa tahu bahwa Mun Ku 
adalah seorang gadis, tetapi dia hanya berpikir lebih baik bagi Tuhan untuk beristirahat 
sendirian. 

'Hmm ... yah, mungkin lebih baik bagi seseorang untuk tinggal oleh Tuhan.' 

Yang Danwa setuju, karena itu adalah poin yang valid. Tapi dia tidak suka berbagi kamar 
dengan Hu Bong yang banyak bicara. 

"Yah, Mun Ku. Anda harus berbagi kamar dengan tuan malam ini. " 

"Baik! Kita harus pergi ke kamar kita kalau begitu! Ha ha!" 

Hu Bong lalu mendorong punggung Yang Danwa ke kamar mereka. Dan saat mereka 
berjalan, Hu Bong menoleh untuk menatap Yeowun dan mengedipkan matanya. 

'Tuanku! Pelayan terbaikmu Hu Bong, telah menyiapkanmu untuk malam ini! Saya harap 
Anda memiliki malam yang indah! Hahahahaha! ' 

Yeowun mengerutkan kening. 
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Chapter 267 
Chapter 267: 267 Night in the Inn (3) Chun Yeowun dan Mun Ku dengan canggung 
memasuki ruangan. Mereka pernah menggunakan kamar asrama yang sama ketika mereka 
adalah taruna di Akademi Iblis, tetapi ini terasa sangat berbeda. Mereka masih muda dan 
tidak memiliki perasaan satu sama lain saat itu. Sekarang berbeda. 

Selain itu, tidak ada taruna lain seperti sebelumnya. Hanya Chun Yeowun dan Mun Ku yang 
ada di ruangan itu. 

'Uh ...' 

Wajah Mun Ku memerah karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika mereka 
masuk ke kamar, ada hal lain yang membuat mereka kaget. 

"Apa?" 

"Hanya ada ... satu tempat tidur." 

Kamar yang dikatakan kamar dua orang itu lebih besar dari yang mereka kira, tetapi hanya 
ada satu tempat tidur. Sepertinya ruangan ini adalah ruangan yang diberikan Biksu Mu 
Jinja kepada mereka. 

"A-aku pikir ada kesalahan. M-Tuhanku. Saya akan meminta Hu Bong untuk pindah kamar. 
" 

"Mun ..." 

Mun Ku meninggalkan kamar sebelum Yeowun bisa mengatakan apa-apa. Setelah keluar 
dari kamar, Mun Ku berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak 
tahu sebelumnya, tetapi itu membuatnya sangat gugup untuk tinggal di satu ruangan kecil 
dengan orang yang dia cintai. 

"Aku gemetaran." 

Dia meraih tangannya yang gemetaran. Apa pun masalahnya, rasanya tidak benar untuk 
tidur di kamar yang hanya memiliki satu tempat tidur. Mun Ku menuju ke sisi berlawanan 
dari lantai dua melalui koridor yang berbentuk seperti persegi. Kamar lain berada di sisi 
yang berlawanan. 

Saat dia berjalan, ada biksu dari klan Mudan yang menaiki tangga. Mu Jinja membungkuk 
pada Mun Ku saat mereka bertemu di koridor. 

"Sepertinya tuanmu memiliki rasa yang aneh. Saya memberikan ruangan itu sehingga 
tuanmu dapat beristirahat sendirian, tetapi jika dua ada di sana ... " 
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"Apa?" 

"Eh, tidak. Tidak apa." 

Biksu Mu Jinja menggelengkan kepalanya dengan canggung dan pergi ke kamarnya. 
Sepertinya dia salah mengira hubungan Hu Bong dan Yang Danwa, tapi Mun Ku bukan tipe 
yang tahu hal seperti ini, jadi dia hanya ingin tahu. Mun Ku kemudian sampai ke kamar 
tempat Hu Bong dan Yang Danwa tinggal dan mengetuk. 

"Hu Bong. Hu Bong. " 

Dia tidak berani memanggil Penatua Keempat, jadi dia membisikkan nama Hu Bong. Tapi 
tidak ada jawaban. 

"Ugh." 

Dia tidak yakin apakah Yang Danwa ada di dalam, tapi dia merasakan kehadiran Hu Bong 
jadi itu aneh. Mungkin dia pura-pura tidak mendengar. Mun Ku lalu mengetuk lebih keras. 

"Hu Bong!" 

Seseorang di dalam kemudian berlari ke pintu dan membukanya sedikit. Di dalam sudah 
gelap tanpa cahaya. Hu Bong menjulurkan kepalanya melalui pintu dan berbicara. 

"Hmph. Apa itu?" 

"Kurasa kamar kita sudah diganti." 

"Kamar?" 

"Kamar kami hanya memiliki satu tempat tidur." 

Wajah Hu Bong berubah aneh ketika dia mendengar itu. Dia pikir dua kamar semua 
memiliki dua tempat tidur, tetapi sebenarnya lebih baik jika ruangan Yeowun masuk 
memiliki satu tempat tidur. 

"Hu Bong ... apakah kamu sadar kamu menyeringai seperti orang cabul?" 

Wajah Hu Bong menyeringai sangat aneh. Dia kemudian mengubah ekspresinya untuk 
membuatnya tampak seperti bersimpati dan menyesal. 

"Oh maafkan saya." 

"Apa?" 

"Kamar ini juga hanya memiliki satu tempat tidur." 
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"Jangan bohong!" 

"Tidak, bukan aku. Saya harus tidur di lantai, Anda tahu ... dan Sir Yang Danwa sedang tidur 
sekarang. Apakah Anda ingin saya membangunkannya? " 

Hu Bong berbicara dengan santai, dan Mun Ku mengerutkan kening. Dia ingin menerangi 
ruangan untuk memeriksanya, tetapi dia tidak sanggup membiarkan si Penatua bangun 
dari tidurnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Dan Hu Bong tersenyum 
puas ketika dia melihat Mun Ku kembali. 

"Kamu harus berterima kasih padaku nanti." 

Hu Bong kemudian mendengar suara rendah Elder Keempat Yang Danwa. 

"... Aku hanya membiarkanmu melakukan ini sekali, Letnan Hu." 

"Ya pak. Hehehe." 

Mun Ku, setelah dia tiba di depan kamar, berdiri di sana dengan ragu-ragu. Itu baik-baik 
saja sampai sekarang, tetapi jantungnya mulai berdebar lagi. Itu berdetak sangat keras 
sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam. Saat itulah pintu terbuka. 

"Apakah dia bilang dia akan mengganti kamar?" 

Chun Yeowun yang merasakan kehadiran orang itu di luar pintu. Mun Ku tersipu dan 
menggelengkan kepalanya. 

"T-tidak ... dia bilang mereka hanya punya satu tempat tidur di sana juga." 

"...Betulkah?" 

Dia tidak akan percaya jika Hu Bong di sana mengatakannya pada Yeowun, tapi dia tidak 
bisa berbuat banyak karena Mun Ku tampaknya telah diyakinkan. Yeowun kemudian 
menyuruh Mun Ku masuk. Mun Ku mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan lagi 
dan Yeowun berbicara dengannya. 

"Mun Ku. Anda harus tidur di tempat tidur. Saya akan duduk di lantai dan bermeditasi 
malam ini. " 

"Apa?" 

Mun Ku menjadi terkejut. Yeowun lalu sedikit tersipu dan menawari Mun Ku untuk tidur 
lagi. Awalnya dia tidak menyadari tetapi dia sekarang menyadari bahwa Yeowun juga 
tampak malu. Rasanya aneh. 

"Apakah dia juga gugup?" 
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Sepertinya dia bukan satu-satunya yang gugup dengan situasi ini. Ketika dia menyadari hal 
ini, kegugupannya menjadi tenang dan dia sekarang berpikir bahwa Yeowun lucu. 

'Hmmm...' 

Yeowun selalu berhati dingin dan tanpa emosi, tapi menatapnya memerah membuat Mun 
Ku merasa lebih baik. Dia tidak yakin sampai sekarang, tetapi dia mulai berpikir mungkin 
Yeowun juga menyukainya. 

"Kamu bisa tidur dulu." 

"Tapi.." 

"Saya baik-baik saja." 

"Apakah kamu yakin?" 

"...Ya." 

"Aku tidak bisa membantumu jika kamu menyesal nanti." 

Mun Ku tidak gugup lagi saat dia menggoda dan Yeowun mengangguk. Mun Ku kemudian 
tersenyum dan melepas pakaian luarnya dan meletakkannya di atas meja. 
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Chapter 268 
Chapter 268: Night in the Inn (4) 'Ups.' 

Yeowun kemudian menjadi terkejut dan berbalik. Dia tahu bahwa dia tidak akan melepas 
semua pakaiannya di sini, tapi masih terasa memalukan. Saat dia menunggu, dia merasakan 
Mun Ku mendekatinya. 

'Hah?' 

Dan ketika Yeowun berbalik, dia membeku. Mun Ku tanpa topeng kulitnya dan berdiri satu 
kaki dari Yeowun. Wajah indah Mun Ku menyala di bawah cahaya lilin yang rendah 
membuat jantung Yeowun berdetak lebih keras dari sebelumnya. 

Mun Ku menatap Yeowun yang memerah, dan bibirnya begitu menggoda. Yeowun menjadi 
malu dan tergagap, "K-kenapa kamu melepas topengmu?" 

Mun Ku tersenyum ketika reaksi malu Yeowun terasa menyenangkan baginya. Dia masih 
memiliki senyum yang murni dan indah seperti ketika dia menunjukkan dirinya pada 
Yeowun pertama kali di bawah sinar bulan di akademi. Dia berbicara kepada Yeowun yang 
mengawasinya dengan tatapan terpesona. 

"Apakah kamu menyukaiku?" Mun Ku bertanya dengan suara gemetar yang hati-hati. 
Yeowun merasakan kegugupannya dan menatapnya kembali ke matanya. Mun Ku lalu 
menggerakkan bibir kecilnya lagi untuk bertanya. 

"Atau ... apakah kamu tidak menyukaiku?" 

Matanya menunjukkan bayangan Yeowun. Yeowun terdiam beberapa saat karena 
pertanyaan itu, tetapi perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas pipi 
putihnya. Mun Ku bergetar ketika dia merasakan sentuhannya. 

"Ah..." 

Yeowun tersenyum pada Mun Ku, yang gemetaran seperti burung kecil. 

"Aku suka kamu." 

"Ah...!" 

Dia memiliki Mun Ku di benaknya sejak dia melihatnya kembali di akademi. Tapi Yeowun 
telah tumbuh tanpa cinta sejak ibunya, Lady Hwa meninggal, jadi dia tidak terbiasa 
mencintai dan menyayangi. Mun Ku tersenyum pada Yeowun yang tampak malu sambil 
menyentuh pipi Mun Ku. 

'Hehe.' 
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Dia kemudian menarik dirinya dengan berjinjit dan mendekatkan bibirnya ke bibir 
Yeowun. Dua bibir saling bertemu dan mata Yeowun tumbuh besar. Aroma Mun Ku yang 
lembut dan manis masuk ke hidung Yeowun. 

'Ku ...' 

Saat itulah Yeowun mendengar suara Nano di dalam kepalanya. 

[Detak jantung pengguna meningkat dengan cepat. Tingkat hormon tumbuh ...] 

"Nano, bisu." 

[Mengaktifkan mode diam.] 

Setelah ciuman yang panjang, Yeowun dan Mun Ku melepaskan bibir masing-masing. Mun 
Ku menahan napas, jadi dia terengah-engah. 

"Hah ..." 

Pipinya memerah saat dia berdiri malu dan hati Yeowun mulai berdetak lebih keras. 
Keduanya menjadi terpesona oleh sensasi ciuman pertama mereka. Mereka tidak pernah 
diajari cara melakukannya, tetapi mereka mulai mencium lagi dan mulai menyentuh pipi 
dan tubuh masing-masing. Segera, dua dari mereka duduk di tempat tidur dan mulai saling 
menyelam. 

Sekitar satu jam kemudian, Penatua Keempat Yang Danwa keluar dari kamar asrama 
dengan hati-hati. Hu Bong ada di dalam ruangan, mendengkur melalui tidurnya. Yang 
Danwa berpegangan di pagar dan melihat ke bawah. Aula itu kosong dengan semua tamu 
telah kembali ke kamar mereka. Hanya ada suara hujan di luar gedung. Dia telah menunggu 
sampai semua tamu kembali ke kamar. 

Yang Danwa dengan cepat melompat dari pagar dan turun ke lantai pertama. Kedua 
kakinya begitu ringan sehingga mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Keterampilan 
prajurit tingkat master yang unggul berada di luar kemampuan orang normal mana pun. 

"Haruskah dia tidur?" 

Saat itu sudah lewat tengah malam sehingga kemungkinan besar lelaki tua itu tertidur. 
Tidak ada kemungkinan bahwa akan ada tamu lagi yang datang larut malam ini dengan 
hujan lebat di luar. Dia tahu ada kamar untuk para pekerja untuk tidur di sebelah dapur, 
jadi dia dengan hati-hati berjalan ke sana dan membuka pintu kamar. Dan... 

'Hah?' 

Ada dua tempat tidur, tetapi hanya satu tempat tidur yang memiliki staf memasak. Tempat 
tidur lain kosong, dengan jejak seseorang yang baru saja bangun dari tidur. 
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'Kemana dia pergi?' 

Yang Danwa menggunakan akal sehatnya untuk fokus pada merasakan kehadiran manusia 
di dekatnya. Hujan deras adalah penghalang, tetapi dia merasakan seseorang di dekatnya. 

'Lumbung?' 

Orang itu ada di gudang. Yang Danwa kemudian dengan cepat pindah dari gedung 
penginapan dan pergi ke luar. Hujan masih deras dengan guntur dan kilat sesekali. Yang 
Danwa mengambil langkah-langkah untuk menghindari basah kuyup untuk berlari ke 
gudang. Ketika dia sampai di sana, dia harus bersembunyi dengan cepat. Dia hanya 
berharap melihat lelaki tua itu, tetapi ada lelaki lain di sana. Pria tua itu sedang berbicara 
dengan pria tertentu dengan tag oranye di tangannya. 

'Itu adalah...' 

Dia telah mendengar sebelum datang ke sini bahwa tanda oranye diperlukan untuk 
bertemu dengan Dokter yang saleh. 

'Itu saja?' 

Tag itu terlihat mirip dengan yang dibawa oleh tim ekspedisi khusus. Yang Danwa 
memutuskan untuk menunggu sebentar karena ada tamu yang datang terlebih dahulu. 

'Hah?' 

Sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria tua itu menggunakan jarinya seperti pedang dan 
dengan cepat menembus dahi pria itu. Pria itu juga tidak menduga serangan itu dan 
terbunuh dengan kedua matanya terbuka lebar. 

'Bagaimana itu bisa terjadi...?' 

Dia mengira lelaki itu adalah lelaki normal, tetapi sepertinya lelaki tua itu sebenarnya 
adalah prajurit yang kuat. Dan ketika dia terkejut, pria tua itu menggumamkan sesuatu. 
Bibirnya membaca ini: 

"Ada tikus yang bersembunyi di sini." 

Komentar ( 0 ) KOMENTAR PERTAMA Beri peringkat bab ini Pilih dengan Power Stone 
Chapter 269: Night in the Inn (5) Pria tua itu menurunkan tubuhnya untuk mengambil 
tanda oranye yang dijatuhkan orang mati itu. Dia kemudian memasukkannya ke sakunya 
dan mengangkat tubuhnya untuk meregangkan pinggangnya. Sepertinya dia memalsukan 
punggungnya yang bungkuk dan berdiri tegak. 

"Aku terlalu banyak membuang waktu untuk mendapatkan ini." 
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Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Energi yang timbul dari dalam dirinya dan udara di 
sekitarnya berubah tiba-tiba dan Yang Danwa menyadari itu berbahaya. Saat itulah pria itu 
menghilang. Itu adalah teknik gambar cermin. 

"Ugh!" 

Yang Danwa dengan cepat menarik pedangnya dan mengayun ke depan. Orang tua itu 
kemudian muncul di depan dan mundur untuk menghindari serangan. Yang Danwa 
memelototi pria tua itu saat dia basah kuyup karena hujan lebat. Pria tua itu menyeringai. 

"Oh, kamu lebih cepat dari yang aku kira." 

Jika tetesan air hujan tidak terciprat di depan matanya, Yang Danwa tidak akan menyadari 
bahwa lelaki tua itu datang untuknya. Orang tua itu setidaknya lebih kuat dari Yang Danwa 
sendiri. 

"Orang tua ... apa kamu?" 

"Saya? Ha ha ha. Saya hanya pemilik penginapan. " 

"Kebohongan." 

Tidak mungkin pemilik penginapan biasa bisa sekuat ini. Kulit di atas wajah pria tua itu 
mulai mengepak di atas hujan lebat. 

"Apakah itu topeng kulit?" 

Bahkan jika topeng itu sangat mahir dalam pengerjaan, tidak mungkin itu bisa menempel 
di wajah di bawah hujan deras ini. Orang tua itu menyerang Yang Danwa dan Yang Danwa 
mengayunkan pedangnya untuk membela. 

"Energinya sangat kuat!" 

Energi yang datang melalui jari pria tua itu luar biasa. Yang Danwa mampu membela diri 
tetapi dia didorong mundur sekitar lima langkah. Orang tua itu kemudian datang lebih 
jauh, menyerang dalam sudut yang berbeda untuk mendapatkan titik lemah Yang Danwa. 
Yang Danwa kemudian berputar dan menciptakan penghalang pisau untuk menangkis 
serangan itu. Dengan pedang qi dilemparkan ke arahnya, pria tua itu sudah berada di atas 
Yang Danwa, dan datang setelah dahinya. 

"Hah?!" 

Yang Danwa menarik dirinya mundur karena terkejut dan lelaki tua itu menendang 
kakinya. 

"UGH!" 
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Yang Danwa terlempar tidak seimbang dan jatuh ke tanah berlumpur. Dia kemudian 
berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan pria tua berikutnya yang datang 
kepadanya. Sebuah tembakan tajam melewatinya, hampir memotongnya menjadi dua jika 
dia tidak bergerak lebih cepat. Danwa kemudian meletakkan tangannya di tanah untuk 
mendorongnya ke atas seperti pegas dan mengirim pisau qi ke penginapan. 

Pedang qi melesat melewati dinding penginapan, menghancurkannya di jalan. Pria tua itu 
menggelengkan kepalanya. 

"Hah. Jadi, Anda memilih langkah lain. " 

"Hah hah..." 

Alasan untuk qi pisau adalah untuk membangunkan orang di dalam penginapan. Yang 
Danwa berharap Chun Yeowun memperhatikan yang paling. Orang tua itu mengejek. 

"Apakah kamu pikir yang lemah di dalam akan menyelamatkanmu? Ha ha ha. Anda hanya 
menambah jumlah kematian. " 

"Lemah? Yah ... kita akan lihat itu. " 

"Kamu hanya menggertak." 

Orang tua itu kemudian menghilang dan dibagi menjadi dua dan datang ke Yang Danwa 
dengan arah yang berbeda. Gerakannya sangat cepat sehingga sepertinya ada dua di antara 
dia. 

'Yang mana?' 

Hanya satu dari mereka yang asli, tetapi tidak ada yang memiliki kelemahan. Yang Danwa 
kemudian memfokuskan energinya pada pisau untuk menciptakan kekuatan qi, dan 
mengayunkannya secara luas untuk menyerang kedua musuh. Jejak pertama yang 
berhubungan dengannya adalah ilusi. Serangan nyata datang dari kiri. 

'Lebih cepat!' 

Yang Danwa mengayunkan pedangnya lagi, tapi sudah terlambat untuk bertahan. Kekuatan 
pedang biru qi menghampiri bilah Yang Danwa dan tidak bisa menembus jantung tempat 
itu datang, tetapi melewati bahu kiri Yang Danwa. 

"Aargh!" 

Yang Danwa meringis kesakitan. Orang tua itu kemudian melihat Yang Danwa berkurang 
dan mencoba untuk menyelesaikan. 

"Aku akan mengirimmu ke neraka." 
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Pria tua itu kemudian meluncur ke kepala Yang Danwa untuk menembusnya. Saat itulah 
lelaki tua itu merasakan energi tiba-tiba dan melompat mundur. Qi biru melesat 
melewatinya di tempat dia berdiri. Kekuatan qi meledak saat turun ke tanah, melempar 
puing-puing. Pria tua itu mengayunkan jari-jarinya dan puing-puing yang datang 
kepadanya dibelokkan oleh penghalang pedang yang diciptakan oleh jarinya. 

Saat itulah seseorang muncul di depan Yang Danwa. Yang Danwa masih kesakitan, tetapi 
dia segera menjadi cerah oleh penampilan orang itu. 

"M-master!" 

Chun Yeowun yang menyelamatkannya. Sepertinya dia keluar dengan cepat, jadi pakaian 
atasnya tergantung di sana dan wajahnya agak merah. 

'Siapa laki laki itu?' 

Dia tidak yakin apa yang sedang terjadi karena Yeowun baru saja keluar, tapi sepertinya 
pria tua itu bukan hanya pemilik penginapan biasa. Dia setidaknya cukup kuat untuk 
menghindari ditabrak oleh kekuatan pisau qi yang dilemparkan sebagai penyergapan. 

"Hmph." 

Orang tua itu menjadi muram. 

'Aku hanya mengira dia hanyalah anak kecil ... apakah dia menyembunyikan kekuatannya?' 

Yeowun berada pada tahap akhir dari tingkat master superior, sehingga ia bisa 
mengendalikan energinya sepenuhnya. Itu sebabnya orang tua itu hanya menganggap Yang 
Danwa sebagai yang paling berbahaya. 

"Jadi, dia mencoba memanggil pemuda ini." 

Orang tua itu sekarang mengerti mengapa Yang Danwa melemparkan pisau qi ke arah 
penginapan. Yeowun mengarahkan Bilah Naga Putihnya ke orang tua itu dan bertanya, 
"Kamu. Apakah kamu?" 

"..." 

Orang tua itu tidak menjawab. Dia berpikir apakah dia harus melawan Chun Yeowun atau 
lari. Saat itulah dia mendengar kerumunan keluar dari penginapan. 

"Hmph. Anda menyelamatkan hidup Anda. " 

Itu alasan yang bagus. Dia meninggalkan kata-kata itu kepada Yang Danwa dan melompat. 

"Berhenti!" 
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Yeowun melemparkan peluru kekuatan qi ke arah orang tua itu, tetapi orang tua itu bahkan 
tidak melihat ke belakang dan hanya mengelak dan menghilang. Dia menghilang ke arah 
Sword Creek bahwa dia bersikeras ke mana tidak ada yang harus pergi. Yeowun ragu 
apakah dia harus mengejar orang tua itu, tetapi menyerah. Dia tidak bisa merasakan energi 
lelaki tua itu, yang berarti lelaki tua itu sekuat atau sekuat Yeowun. Dan... 

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

"A-aku baik-baik saja, tuan." 

Yang Danwa menjawab, tapi dia pucat. Rasa sakitnya pasti parah karena bahunya ditembus 
dari kekuatan qi. Yeowun kemudian menekan titik darah di sekitar bahu untuk 
menghentikannya dari pendarahan. Pada saat itu, kelompok prajurit termasuk klan Mudan 
keluar dari penginapan. Mereka semua tampak tegang dari bilah qi yang menembus lantai 
pertama penginapan. Biksu Mu Jinja pertama kali berlari ke arah mereka dan bertanya, "Ya 
Tuhan ... apa yang terjadi di sini?" 

Sulit untuk menjelaskan caranya, dan Yang Danwa dengan cepat membuat penjelasan. 

"Ugh ... Biksu Mu. Saya disergap. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 269 
Chapter 269: Night in the Inn (5) Pria tua itu menurunkan tubuhnya untuk mengambil 
tanda oranye yang dijatuhkan orang mati itu. Dia kemudian memasukkannya ke sakunya 
dan mengangkat tubuhnya untuk meregangkan pinggangnya. Sepertinya dia memalsukan 
punggungnya yang bungkuk dan berdiri tegak. 

"Aku terlalu banyak membuang waktu untuk mendapatkan ini." 

Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Energi yang timbul dari dalam dirinya dan udara di 
sekitarnya berubah tiba-tiba dan Yang Danwa menyadari itu berbahaya. Saat itulah pria itu 
menghilang. Itu adalah teknik gambar cermin. 

"Ugh!" 

Yang Danwa dengan cepat menarik pedangnya dan mengayun ke depan. Orang tua itu 
kemudian muncul di depan dan mundur untuk menghindari serangan. Yang Danwa 
memelototi pria tua itu saat dia basah kuyup karena hujan lebat. Pria tua itu menyeringai. 

"Oh, kamu lebih cepat dari yang aku kira." 

Jika tetesan air hujan tidak terciprat di depan matanya, Yang Danwa tidak akan menyadari 
bahwa lelaki tua itu datang untuknya. Orang tua itu setidaknya lebih kuat dari Yang Danwa 
sendiri. 

"Orang tua ... apa kamu?" 

"Saya? Ha ha ha. Saya hanya pemilik penginapan. " 

"Kebohongan." 

Tidak mungkin pemilik penginapan biasa bisa sekuat ini. Kulit di atas wajah pria tua itu 
mulai mengepak di atas hujan lebat. 

"Apakah itu topeng kulit?" 

Bahkan jika topeng itu sangat mahir dalam pengerjaan, tidak mungkin itu bisa menempel 
di wajah di bawah hujan deras ini. Orang tua itu menyerang Yang Danwa dan Yang Danwa 
mengayunkan pedangnya untuk membela. 

"Energinya sangat kuat!" 

Energi yang datang melalui jari pria tua itu luar biasa. Yang Danwa mampu membela diri 
tetapi dia didorong mundur sekitar lima langkah. Orang tua itu kemudian datang lebih 
jauh, menyerang dalam sudut yang berbeda untuk mendapatkan titik lemah Yang Danwa. 
Yang Danwa kemudian berputar dan menciptakan penghalang pisau untuk menangkis 
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serangan itu. Dengan pedang qi dilemparkan ke arahnya, pria tua itu sudah berada di atas 
Yang Danwa, dan datang setelah dahinya. 

"Hah?!" 

Yang Danwa menarik dirinya mundur karena terkejut dan lelaki tua itu menendang 
kakinya. 

"UGH!" 

Yang Danwa terlempar tidak seimbang dan jatuh ke tanah berlumpur. Dia kemudian 
berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan pria tua berikutnya yang datang 
kepadanya. Sebuah tembakan tajam melewatinya, hampir memotongnya menjadi dua jika 
dia tidak bergerak lebih cepat. Danwa kemudian meletakkan tangannya di tanah untuk 
mendorongnya ke atas seperti pegas dan mengirim pisau qi ke penginapan. 

Pedang qi melesat melewati dinding penginapan, menghancurkannya di jalan. Pria tua itu 
menggelengkan kepalanya. 

"Hah. Jadi, Anda memilih langkah lain. " 

"Hah hah..." 

Alasan untuk qi pisau adalah untuk membangunkan orang di dalam penginapan. Yang 
Danwa berharap Chun Yeowun memperhatikan yang paling. Orang tua itu mengejek. 

"Apakah kamu pikir yang lemah di dalam akan menyelamatkanmu? Ha ha ha. Anda hanya 
menambah jumlah kematian. " 

"Lemah? Yah ... kita akan lihat itu. " 

"Kamu hanya menggertak." 

Orang tua itu kemudian menghilang dan dibagi menjadi dua dan datang ke Yang Danwa 
dengan arah yang berbeda. Gerakannya sangat cepat sehingga sepertinya ada dua di antara 
dia. 

'Yang mana?' 

Hanya satu dari mereka yang asli, tetapi tidak ada yang memiliki kelemahan. Yang Danwa 
kemudian memfokuskan energinya pada pisau untuk menciptakan kekuatan qi, dan 
mengayunkannya secara luas untuk menyerang kedua musuh. Jejak pertama yang 
berhubungan dengannya adalah ilusi. Serangan nyata datang dari kiri. 

'Lebih cepat!' 
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Yang Danwa mengayunkan pedangnya lagi, tapi sudah terlambat untuk bertahan. Kekuatan 
pedang biru qi menemukan bilah Yang Danwa dan tidak bisa menembus jantung tempat ia 
datang, tetapi melewati bahu kiri Yang Danwa. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com 

"Aargh!" 

Yang Danwa meringis kesakitan. Orang tua itu kemudian melihat Yang Danwa berkurang 
dan mencoba untuk menyelesaikan. 

"Aku akan mengirimmu ke neraka." 

Pria tua itu kemudian meluncur ke kepala Yang Danwa untuk menembusnya. Saat itulah 
lelaki tua itu merasakan energi tiba-tiba dan melompat mundur. Qi biru melesat 
melewatinya di tempat dia berdiri. Kekuatan qi meledak saat turun ke tanah, melempar 
puing-puing. Pria tua itu mengayunkan jari-jarinya dan puing-puing yang datang 
kepadanya dibelokkan oleh penghalang pedang yang diciptakan oleh jarinya. 

Saat itulah seseorang muncul di depan Yang Danwa. Yang Danwa masih kesakitan, tetapi 
dia segera menjadi cerah oleh penampilan orang itu. 

"M-master!" 

Chun Yeowun yang menyelamatkannya. Sepertinya dia keluar dengan cepat, jadi pakaian 
atasnya tergantung di sana dan wajahnya agak merah. 

'Siapa laki laki itu?' 

Dia tidak yakin apa yang sedang terjadi karena Yeowun baru saja keluar, tapi sepertinya 
pria tua itu bukan hanya pemilik penginapan biasa. Dia setidaknya cukup kuat untuk 
menghindari ditabrak oleh kekuatan pisau qi yang dilemparkan sebagai penyergapan. 

"Hmph." 

Orang tua itu menjadi muram. 

'Aku hanya mengira dia hanyalah anak kecil ... apakah dia menyembunyikan kekuatannya?' 

Yeowun berada pada tahap akhir dari tingkat master superior, sehingga ia bisa 
mengendalikan energinya sepenuhnya. Itu sebabnya orang tua itu hanya menganggap Yang 
Danwa sebagai yang paling berbahaya. 

"Jadi, dia mencoba memanggil pemuda ini." 

Orang tua itu sekarang mengerti mengapa Yang Danwa melemparkan pisau qi ke arah 
penginapan. Yeowun mengarahkan Bilah Naga Putihnya ke orang tua itu dan bertanya, 
"Kamu. Apakah kamu?" 
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"..." 

Orang tua itu tidak menjawab. Dia berpikir apakah dia harus melawan Chun Yeowun atau 
lari. Saat itulah dia mendengar kerumunan keluar dari penginapan. 

"Hmph. Anda menyelamatkan hidup Anda. " 

Itu alasan yang bagus. Dia meninggalkan kata-kata itu kepada Yang Danwa dan melompat. 

"Berhenti!" 

Yeowun melemparkan peluru kekuatan qi ke arah orang tua itu, tetapi orang tua itu bahkan 
tidak melihat ke belakang dan hanya mengelak dan menghilang. Dia menghilang ke arah 
Sword Creek bahwa dia bersikeras ke mana tidak ada yang harus pergi. Yeowun ragu 
apakah dia harus mengejar orang tua itu, tetapi menyerah. Dia tidak bisa merasakan energi 
lelaki tua itu, yang berarti lelaki tua itu sekuat atau sekuat Yeowun. Dan... 

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

"A-aku baik-baik saja, tuan." 

Yang Danwa menjawab, tapi dia pucat. Rasa sakitnya pasti parah karena bahunya ditembus 
dari kekuatan qi. Yeowun kemudian menekan titik darah di sekitar bahu untuk 
menghentikannya dari pendarahan. Pada saat itu, kelompok prajurit termasuk klan Mudan 
keluar dari penginapan. Mereka semua tampak tegang dari bilah qi yang menembus lantai 
pertama penginapan. Biksu Mu Jinja pertama kali berlari ke arah mereka dan bertanya, "Ya 
Tuhan ... apa yang terjadi di sini?" 

Sulit untuk menjelaskan caranya, dan Yang Danwa dengan cepat membuat penjelasan. 

"Ugh ... Biksu Mu. Saya disergap. " 
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Chapter 270 
Chapter 270: Night in the Inn (6) "Disergap?" 

Tampaknya melihat dari bahu kiri, Yang Danwa tidak dalam kondisi baik. Yang Danwa 
memalingkan wajahnya yang pucat ke gudang. 

"Aku sedang dalam perjalanan untuk merawat kuda, dan lelaki tua penginapan itu 
membunuh seorang lelaki." 

"Terbunuh?" 

Kelompok pejuang lain kemudian dengan cepat berlari menuju gudang. Ada orang tua yang 
meninggal di dalam gudang. 

"L-pemimpin!" 

Tiga orang terkejut melihat lelaki yang mati itu, pemimpin mereka di gudang. Pria itu 
berkata dia akan pergi bertanya kepada orang tua itu, tetapi ditemukan tewas. Sementara 
mereka sedih dan marah, salah satu dari mereka mencari di dalam pria itu tetapi mereka 
tidak dapat menemukan tanda oranye. 

"Tidak! Tidak disini!" 

Mereka kemudian mulai mencari di daerah itu dan segera berlari ke tempat Yang Danwa 
berada dan bertanya. 

"A-apakah orang tua itu membunuh pemimpin kita di sini?" 

"Ugh ... y-ya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia kemudian berlari ke arah 
sungai ketika kalian semua keluar. " 

"Tidak! Siap-siap!" 

"Ya pak!" 

Tiga dari mereka hanya berpikir untuk menemukan orang tua itu, yang bertanggung jawab 
atas kematian pemimpin mereka dan label oranye yang dicuri. Itu adalah malam hujan 
lebat, tetapi mereka mengeluarkan kuda-kuda dan mengambil pemimpin mereka yang mati 
dan meninggalkan penginapan. Para biksu dari klan Mudan berusaha menghentikan 
mereka karena hujan terlalu deras, tetapi tidak ada gunanya. Mu Jinja tampak tercengang 
dari apa yang terjadi dan menggelengkan kepalanya. 

"Demi Tuhan yang maha kuasa ... bagaimana ini bisa terjadi?" 
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Dia sudah mengenal lelaki tua itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa percaya 
bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah pejuang yang kuat dan membunuh salah seorang 
tamunya. Mereka juga berpikir untuk bertanya pada lelaki tua itu tentang pertanyaan, jadi 
mereka juga berpikir mereka sedikit beruntung. 

"Dia kehilangan banyak darah. Aku harus kembali ke kamarku dan mengistirahatkannya. " 

"Ya tentu saja." 

Yeowun membantu Yang Danwa di dalam ruangan, dan salah satu biksu dari klan Mudan 
berbisik kepada Mu Jinja. 

"Apakah kamu melihatnya, saudara?" 

"...Iya." 

"Ini topeng kulit." 

Mereka menyadari bahwa Yeowun memiliki topeng kulit di wajahnya. Tidak mungkin 
mereka tidak akan mengenali topeng kulit yang sedikit melintir saat hujan. 

"Apakah Anda pikir mereka sebenarnya di balik pembunuhan pria itu, dan mungkin pria 
tua itu?" 

"Kurasa tidak." 

"Mengapa?" 

Seorang bhikkhu bertanya kepada Mu Jinja dan bhikkhu lain yang telah melihat dari dekat 
ke Yeowun dan bilah Danwa berbicara. 

"Saudara Mu benar. Keduanya menggunakan pisau. Tapi lelaki yang mati itu terluka 
pedang. " 

"Oh." 

Tetapi bahkan jika Yeowun bukan tersangka, itu tidak berarti dia tidak curiga dengan 
topeng kulit. Bagaimanapun, Sword Creek ini adalah tempat rahasia. Mu Jinja kemudian 
melihat ke atas ke langit malam dengan hujan lebat dan gemuruh menggelegar. 

"Sepertinya angin berbahaya bertiup melalui Sword Creek lagi." 

Dini hari berikutnya, hujan deras berhenti seolah-olah tidak pernah turun hujan. Burung-
burung berkicau dari sekeliling, dan sepertinya tidak akan ada lagi hujan. Itu adalah kabar 
baik bagi mereka yang berencana untuk pergi. Kelompok Yeowun bersiap untuk pergi 
sebelum fajar. Yeowun berencana untuk pergi lebih awal, ketika dia mendengar biksu klan 
Mudan berbicara tentang dia kemarin malam, dan berpikir mereka semakin curiga. Tapi... 
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"Mereka sudah pergi?" 

Ketika Yeowun bangun pagi-pagi, hujan melambat dan para biarawan dari klan Mudan 
dengan cepat meninggalkan penginapan. Mereka pergi diam-diam, berusaha agar tidak ada 
yang tahu bahwa mereka akan pergi. 

"Apakah karena tentang apa yang terjadi kemarin?" 

Setelah kejadian tadi malam, Yeowun dan para biksu dari klan Mudan membangunkan staf 
dapur sehingga mereka dapat bertanya siapa lelaki tua itu. 

"A-aku tidak tahu apa-apa, tuan! Saya mengatakan yang sebenarnya!' 

Berbeda dengan orang tua itu, staf dapur hanyalah orang biasa yang belum belajar seni 
bela diri. Yang menarik adalah bahwa lelaki tua itu menghilang sekitar lima hari sebulan 
yang lalu dan kembali. 

'Dia-dia memang tampak aneh setelah itu tetapi ...' 

Orang tua itu aneh dalam banyak hal pada awalnya, jadi staf dapur berpikir itu bukan 
masalah besar. Yeowun kemudian menyadari bahwa pria yang ia lawan telah datang ke 
penginapan ini sekitar sebulan yang lalu, berpura-pura sebagai orang tua. Lima hari 
mungkin adalah hari bagi pria itu untuk membuat topeng orang tua yang sudah mati. 
Tetapi setelah mengetahui bahwa mereka menyadari lelaki tua itu diganti sebulan yang 
lalu, para biksu dari klan Mudan menjadi muram. 

[Saudara! Itu cocok dengan tanggal ketika kita kehilangan kontak dengannya!] 

[... Kalau begitu, kita harus bergegas.] 

Yeowun mengira ada sesuatu yang terjadi, setelah memanfaatkan pesan telepati mereka. 
Tampaknya cuti cepat mereka terkait dengan apa yang mereka katakan. 

'Jika mereka pergi ke Sword Creek, aku akan segera tahu.' 

Yeowun merasa dia akan tahu. Ketika dia menunggu di luar gudang, Penatua Keempat Yang 
Danwa dan Hu Bong diam-diam keluar dari penginapan. Mereka membawa makanan dan 
air yang mereka dapatkan dari dapur. Yang Danwa masih pucat karena lukanya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Maaf, tuan. Tapi saya bisa melakukan bagian saya. " 

"Jaga dirimu baik-baik saja, oke?" 

"Ya pak." 
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Yang Danwa cenderung mengalami kerusakan internalnya dengan bermeditasi sepanjang 
malam, tetapi luka di bahunya terlalu parah. Setidaknya itu adalah bahu kiri, yang 
memungkinkan dia untuk menggunakan bilahnya. Hu Bong, yang telah tidur nyenyak, bisa 
mengetahui apa yang terjadi setelah diberitahu oleh Yang Danwa pagi-pagi. 

"A-aku akan mengambil kuda." 

"Kamu melakukan itu, Letnan Hu." 

Hu Bong merasa menyesal karena tidak menyadari apa yang terjadi dan menundukkan 
kepalanya. Dia kemudian menatap matanya dengan Mun Ku. Tapi Mun Ku langsung 
memerah dan berbalik untuk menghindari bertemu dengan Hu Bong. 

Hu Bong menyeringai. 

'Dia melakukannya.' 
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Chapter 271 
Chapter 271: Sword Creek, Grave of swords (1) 

Hutan dipenuhi kabut, sehingga tidak terlihat untuk melihat ke depan. Hujan berhenti 
tetapi tanah masih lembab dan basah dan hutan sangat lembab. Hutan itu juga sangat lebat 
sehingga sulit untuk berjalan melewatinya. 

"Aku tidak yakin apakah kita menuju jalan yang benar." 

Hu Bong mengoceh saat dia memotong semak-semak saat dia berjalan maju. Setelah 
mereka bergerak melewati papan kayu tua yang bertuliskan 'Sword Creek,' mereka 
mencari melalui hutan tanpa arah. Mereka tidak bisa bergerak dengan kuda karena hutan 
terlalu lebat, jadi mereka berjalan kaki sekarang. 

"Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami." 

Tampaknya akan sulit untuk menemukan tim ekspedisi khusus yang hilang di sungai ini. 
Yeowun telah membuka semua indranya untuk mencari tanda-tanda orang, tetapi dia tidak 
bisa melihat siapa pun. 

[Memetakan area ... pada 5%.] 

Suara Nano terdengar di dalam kepala Yeowun. Yeowun menonton melalui augmented 
reality. Dia melihat kotak persegi kecil di sudut pandangannya, di mana Nano menunjukkan 
peta saat mereka berjalan. 

"Tidak. Pindah ke kiri. " 

"Ya tuan." 

Hu Bong mengubah arah atas perintah Yeowuun. Setidaknya mereka tidak berjalan melalui 
area yang sama dengan bantuan Nano. Siapa pun pasti ingin memiliki Nano di dalamnya 
jika mereka mengetahui tentang kemampuan Nano. 

Tetapi mereka tidak tahu kapan mereka akan menemukan orang yang hilang atau dokter 
yang saleh. Itu sekitar dua jam ke hutan. 

"Aku merasakan harmonisasi energi." 

Suara harmoni kecil mulai terdengar dari kejauhan. Tampaknya Yang Danwa juga 
merasakan ini dan melihat ke arah yang sama dan dia meringis. 

"Apakah Anda merasakannya, Tuan?" 
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Yeowun mengangguk pada pertanyaan Yang Danwa. Hu Bong dan Mun Ku tidak yakin apa 
yang mereka bicarakan dan menjadi penasaran. Mereka terlalu lemah untuk merasakan 
suara ini. 

"Aku pikir ada sesuatu di sana. Ayo pindah ke sana. " 

"Ya pak." 

Yang Danwa menjawab dan Hu Bong menjadi bingung dan bertanya, "Ke-mana kita akan 
pergi?" 

Dia tidak yakin apa yang mereka bicarakan dan Yang Danwa tersenyum dan berbicara. 

"Letnan Hu. Beralihlah ke barat laut dari tempat Anda berada sekarang. " 

"Y-ya, tuan!" 

Dengan Yang Danwa menjelaskan ke mana harus pergi, Hu Bong memotong lebih banyak 
semak dan berjalan maju. Kelompok itu mulai bergerak lebih cepat. Ketika mereka berjalan 
lebih dekat ke daerah itu, suara itu semakin keras. 

"Itu ... seperti energi yang tajam." 

Energi yang mungkin datang dari senjata legendaris mengalir di dekat daerah itu. 
Sepertinya mereka akan segera sampai ke tujuan. Itu dulu. 

"Bau apa ini?" 

Itu adalah hutan lembab, sehingga aroma darah yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Semua 
anggota kelompok juga mencium bau ini dan mengerutkan kening. 

"Tuan, aku mencium bau darah." Baca bab selanjutnya tentang vi pnovel Sepertinya itu 
datang dari dekat. Mereka dengan cepat bergerak menuju bau, karena itu bisa siapa saja. 
Dan ke arah timur, mereka melihat tempat dengan banyak tanda pedang. 

"Ugh!" 

Mun Ku mengerutkan kening dan membuang muka ketika mereka sampai di sana. Semua 
semak-semak berceceran darah dan ada tubuh yang telah dipotong menjadi dua. Organ 
bermunculan di sana-sini, jadi sulit untuk melihatnya. Tetapi tidak hanya ada satu tubuh. 
Ada dua tubuh, dan sepertinya tanda pedang di sini adalah bukti mereka mencoba 
bertahan. 

"B-orang-orang ini ..." 

Mata Yeowun menyipit ketika dia melihat wajah mayat. Mereka adalah orang-orang yang 
mengejar orang tua tadi malam. 
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"Apakah mereka menemukan pria itu?" 

Itu kemungkinan penjelasan bagi mereka untuk ditemukan mati. Orang-orang ini hanya 
sekitar pada tingkat kelas atas. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung melawan 
orang tua itu, tetapi Yeowun tidak bisa peduli dengan orang-orang ini. 

"Oh, ini orang-orang dari kemarin." 

Hu Bong juga menyadari ini dan berbicara sambil menatap wajah mereka. Hu Bong 
kemudian mengetuk tubuh dengan jarinya beberapa kali dan berbicara. 

"Tuan, sepertinya mereka baru saja terbunuh." 

Ketika mereka pergi kemarin, ada hujan lebat. Jika tubuh direndam di bawah hujan seperti 
itu, tubuh seharusnya mengembang, tetapi darah mengalir dari tubuh ke tanah, 
meninggalkan jejak yang berarti mereka terbunuh setelah hujan berhenti. 

"Nano, analisa itu." 

Yeowun memerintahkan untuk Nano ketika dia meletakkan jarinya di darah dan kulit 
tubuh. Cahaya putih mulai keluar dari jarinya dan Nano mulai menganalisis. Segera, Nano 
berbunyi di dalam kepalanya. 

[Dari menganalisis darah dan kontraksi otot, perkiraan waktu kematian adalah 2 jam yang 
lalu.] 

Itu tidak lama. Tapi sudah cukup waktu bagi si pembunuh untuk bergerak lebih jauh dari 
lokasi. Yeowun kemudian mencari tahu fakta lain. 

"Di mana ... yang lain?" 

Kelompok-kelompok ini bepergian dalam kelompok tiga orang. Kelompok yang sebenarnya 
dengan pemimpin mereka yang mati adalah kelompok empat orang. Tapi Yeowun tidak 
bisa menemukan tubuh orang lain di mana pun. 

"Tidak mungkin dia bisa pergi." 

Hanya ada tiga dari mereka, jadi kemungkinan besar lelaki tua itu dapat dengan mudah 
mengejar mereka dan membunuh mereka. Tetapi Yeowun tidak dapat menemukan tubuh 
lain. Dan ketika dia penasaran, Yang Danwa mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. 

"Menguasai!" 
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Chapter 272 
Chapter 272: Sword Creek, Grave of swords (2) Yeowun berlari ke sana dan menemukan 
langkah kaki di lumpur. Tapi ada jejak dua orang, bukannya satu. Untungnya, hujan 
membuat tanah menjadi berlumpur, meninggalkan banyak jejak. 

"Mereka tidak bisa menghapus jejak." 

Jika itu hanya pasir atau tanah, akan mudah untuk menghapus semuanya, tetapi sulit untuk 
menghapus langkah kaki yang tersisa di lumpur. Tapi di mana langkah kaki ini menuju 
adalah ... 

"... Itu bergerak ke arah suara." 

Itu adalah lokasi bunyinya. Mungkin jika mereka pergi ke tempat itu, mereka dapat 
menemukan orang tua itu. Tetapi tidak yakin mengapa lelaki tua itu membiarkan satu 
orang hidup. 

"Ayo ikuti jejaknya." 

"Ya pak." 

Anggota Yeowun mulai mengikuti jejak. Sudah ada cara yang diciptakan melalui itu, jadi Hu 
Bong tidak perlu memotong lagi. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka berada di ujung 
semak-semak. 

"OH!" 

Hu Bong cerah. Dia merasa tertekan saat berjalan melalui semak-semak yang lembab, tapi 
sepertinya itu akan berakhir. Sulit untuk melihat apa yang ada di depan karena kabutnya 
tebal, jadi mereka harus keluar dari semak-semak untuk melihat apa yang ada di depan. 

"Tidak ada lumpur." 

Dan ketika mereka mendekati titik akhir, tanah berubah menjadi batu. Langkah kaki itu 
juga lenyap karenanya. Ketika mereka keluar dari hutan, mereka berada di ruang terbuka 
yang luas. Kabut masih menyembunyikan sebagian besar penglihatannya, tetapi mereka 
masih berhasil melihat dinding batu besar berdiri di depan mereka. 

"Wah! Sebuah gunung? Gunung batu? " 

Mun Ku menatap ke bawah ke batu raksasa itu. Yang mereka lihat adalah puncak gunung 
yang besar, tapi itu dibuat dengan batu bukannya tanah. Permukaannya begitu curam 
sehingga hampir tegak dan hampir tidak ada tempat untuk mendapatkan pijakan. Bahkan 
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seorang prajurit memiliki keterampilan loncatan yang kuat, akan sulit untuk naik tanpa 
peralatan yang tepat. 

"Hal semacam itu tersembunyi di dalam sungai." 

Sangat mencengangkan. Mereka berjalan lebih dekat untuk melihatnya. Hu Bong lalu 
dengan cepat berlari ke sana dan berhenti dengan kaget. 

"UGH!" 

Hu Bong bisa berada dalam bahaya jika dia terus berlari. Tanah bukan hanya batu. Ada 
tebing besar yang ada di antaranya. 

"M-master! Itu adalah tebing! Jangan mendekat! " 

Hu Bong berteriak dengan wajah pucat. Jarak antara tebing ke batu itu cukup jauh, dan 
tebing itu begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Angin bertiup 
kencang dari bawah. 

"Oohhh wow. I-itu benar-benar dalam. " 

Mun Ku melihat ke bawah dengan hati-hati dan mundur dengan wajah pucat. Tebing itu 
begitu dalam sehingga bahkan gelap. Jika seseorang jatuh, mereka pasti sudah mati, tidak 
peduli siapa itu. 

Kemudian mereka mendengar suara itu lagi. Yeowun berbalik ke arah dan tersentak. 

"Ah!" 

"I-itu tidak mungkin!" 

Penatua Keempat Yang Danwa juga berbalik ke arah dan tersentak kaget. Awalnya mereka 
tidak melihatnya karena kabut, tetapi ketika mereka mendekat, mereka melihatnya di 
dinding batu. 

Pedang. 

Ada sebuah kata besar terukir di dinding batu raksasa. 

"Apa yang kamu bicarakan ... HUH !?" 

"I-ini ..." 

Hu Bong dan Mun Ku juga berbalik ke arah dan menjadi tanpa kata saat melihat. 

'Ini luar biasa.' 
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Hanya itu yang bisa mereka pikirkan ketika mereka melihat kata di atas batu. Mereka tidak 
dekat dengan itu, tetapi kata itu bukan sesuatu yang diukir oleh beberapa pahat. 

'Pedang? Tidak, itu diciptakan oleh pedang qi. ' 

Kata itu diukir oleh qi. Tidak ada yang tahu kapan itu diukir di sini, tetapi ukuran dan 
kekuatan semata-mata yang berasal dari kata itu cukup untuk membawa kejutan. Itu 
hampir seperti ketika Yeowun melihat jejak pedang Chun Ma tertinggal di alas batu 
mutiara biru. 

'Siapa yang melakukan ini?' 

Yeowun merasakan arogansi dan otoritas pria yang mengukir kata ini di dinding. Rasanya 
seolah kata itu sendiri membuktikan bahwa pria itu adalah yang terbaik di dunia. Itu sudah 
cukup untuk membuat satu latihan pedang menjadi rendah hati. 

"Nnngh ..." 

Bahkan Hu Bong, yang memiliki pemahaman rendah tentang pedang, tidak bisa 
mengalihkan pandangan dari kata itu. 

"Tidak ada istirahat di antara keduanya. Itu pernah ditulis di sana. Bagaimana dia 
melakukannya? ' 

Yeowun dapat mengetahui bahwa itu ditulis melalui pedang qi, tetapi tidak yakin 
bagaimana itu dibuat tanpa istirahat, terutama ketika tebing membelah mereka. Dan 
sepertinya gaya penulisan itu sangat akrab. 

'Tulisan ini seperti ...' 

"Pangeran. Lihat itu!" 

Mun Ku berteriak dan Yeowun berbalik ke arah tempat dia menunjuk. Di bawah kata 
raksasa, ada beberapa hal yang terjebak di bawahnya. Pedang-pedang ini tersangkut di 
sana seperti landak. 

"Pedang?" 

Banyak pedang terselip di bawah kata itu, dan sepertinya ada lebih dari ratusan. Ada 
semua jenis pedang, mulai dari yang biasa sampai pedang yang berharga. Tetapi 
kebanyakan dari mereka berkarat, membuktikan bahwa mereka telah berada di sana untuk 
waktu yang lama. 

'Lihat semua pedang itu ... apakah pedang ini ditinggalkan?' 

Itu tidak mudah untuk meninggalkan senjata unik seseorang, karena itu seperti garis hidup 
bagi seorang seniman bela diri. Ini berarti orang yang meninggalkan pedang menyerah 
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pada pelatihan seni pedang. Apakah ada banyak orang yang menyerah pada pedang 
pelatihan karena kata itu? 

Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Yeowun mencapai sebuah pemahaman. 

'Tunggu. Jika pedang ini ditinggalkan di sini ... mungkin tempat ini ...! ' 
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Chapter 273 
Chapter 273: 273 Sword Creek, Grave of swords (3) "Pedang Creek! Pangeran! Ini pasti 
Sword Creek !! " 

Chun Yeowun mengangguk pada teriakan Mun Ku yang bersemangat. Ini benar-benar 
Sword Creek. Ada begitu banyak pedang yang ditinggalkan di tempat ini, dan itu memberi 
nama sungai itu: 'Sword Creek.' 

"Ini seperti kuburan pedang." 

Dengan semua pedang di dinding bergetar sedikit, suara berdengung masuk. 

"Ah..." 

Yeowun akhirnya menyadari apa suara itu. Itu melalui kata yang terukir di dinding 
mengirimkan energi melalui pedang, menciptakan gelombang suara dari getaran. 

'Jejak pedang yang tersisa di dinding mengirimkan pedang qi dari dalam ... wow.' 

Sungguh menakjubkan melihat keajaiban seperti itu bagi orang yang mempelajari pedang. 
Sepertinya kata yang tertinggal di dinding sudah lama ada di sana. Tapi masih ada pedang 
qi di dalamnya, yang merupakan misteri di luar pemahaman. 

'Itu adalah tingkat di mana prajurit tingkat master yang superior bahkan tidak bisa berpikir 
untuk mencapai.' 

Saat Yeowun melihat-lihat kata itu, Yang Danwa tiba-tiba menemukan sesuatu dan 
mengirim pesan telepati. 

[Menguasai! Menguasai!] 

'?!' 

[Aku merasakan kehadiran manusia di dekatnya!] 

"Kehadiran manusia?" 

Yeowun kemudian keluar dari fokus kata dan fokus pada indranya. Dia kemudian 
merasakan kehadiran seseorang di dekatnya, tetapi itu ke arah dinding. 

"Kenapa ada orang di dinding?" 

[Letnan Hu!] 

"... Waaah! Y-ya! Iya!" 
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[Diam!] 

Yang Danwa dengan cepat membuat Hu Bong keluar dari kondisinya yang terpesona. Hu 
Bong menjadi panik ketika dia berhenti melamun sambil melihat kata itu. 

[Kumpulkan dirimu dan ikuti aku.] 

[Ya pak!] 

Yang Danwa memimpin kelompok Yeowun turun dan bergerak ke kanan kata itu. Di sana, 
mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan lagi. 

"A-apa itu?" 

Ada sekitar dua puluh gua di dinding. Mereka tidak berharap menemukan gua seperti itu di 
sisi bebatuan raksasa. Yeowun kemudian memiliki pemikiran. 

"Oh. Mungkin Dokter yang saleh ada di tempat itu! ' 

Yeowun khawatir ketika dia memasuki hutan karena dia tidak dapat menemukan jejak 
orang. Tetapi setelah melihat gua-gua ini, dia berpikir mungkin dia bisa menemukan di 
mana dokter itu berada. 

[Ada banyak sekali gua.] 

Mun Ku berbicara melalui pesan telepati dan Yeowun mengangkat akal sehatnya. Alasan 
mengapa ada banyak gua ini mungkin karena banyak dari mereka palsu. Untungnya, orang 
yang dia rasakan waktu lalu masih berada di tempat yang sama. 

[Itu yang itu.] 

Yeowun menunjuk ke salah satu gua. Yang Danwa juga merasakan ini sehingga dia 
mengangguk. Tapi ada masalah. 

"Terlalu jauh." 

Tebing membaginya dari pintu masuk gua. Untuk itu diperlukan lompatan besar ke dalam 
gua, setidaknya lebih dari 30 meter. Itu bukan jarak yang memungkinkan keterampilan 
melangkah apa pun. Terlalu jauh bagi Hu Bong, yang hanya seorang pejuang tingkat master, 
untuk melompat. 

"Bisakah Mun Ku melintas?" 

Mun Ku adalah prajurit tingkat master super mapan, tapi itu masih memprihatinkan. Satu 
kesalahan berarti jatuh ke tebing tak berujung itu. Hu Bong melirik tebing dan menelan 
tenggorokannya dengan gugup. Yeowun kemudian berbisik, "Yang Danwa. Bisakah kamu 
membawa Hu Bong ke gua itu? " 
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Yang Danwa berpikir sejenak dan mengangguk. Dia adalah master warrior yang unggul 
sehingga tidak sulit baginya untuk melompat sejauh 30 meter tanpa banyak usaha. 

"Mun Ku, bisakah kamu melakukannya?" Yeowun bertanya dan Mun Ku melirik ke 
kejauhan dan hampir mengatakan dia bisa, ketika ... 

"Aku akan menggendongmu jika tidak bisa." 

Dia berhenti bicara dan mengangguk penuh semangat. Tidak perlu menolak tawaran itu. 

'Hehe. Dia akan membawaku! ' 

Hu Bong menggelengkan kepalanya saat dia tampak bersemangat Mun Ku. Seperti yang 
sudah diputuskan, Yeowun pertama-tama mengangkat Mun Ku di tangannya. 

"Yay!" 

Dia menyatukan kedua tangannya dan tersenyum bahagia. Apakah ini rasanya dilindungi? 

"Baik. Pegang erat-erat." 

"Baik. Hehe." 

Mun Ku meraih Yeowun dengan erat dan Yeowun mulai berlari ke arah tebing. Mengirim 
energi ke kakinya, tubuh Yeowun melesat dari tebing, dan mendarat di gua. Hu Bong 
kemudian tertawa dan berjalan ke Yang Danwa. 

"Terima kasih Pak." 

Yang Danwa mengerutkan kening dan berbalik dan menunjukkan punggungnya agar Hu 
Bong memanjat. 

"Apakah kamu tidak membawa saya?" 

"Aku tidak ingin memeluk pria. Dapatkan di punggungku. " 

"...Ya pak." 

Hu Bong kemudian dengan canggung bangkit di punggung Yang Danwa. Sepertinya Yang 
Danwa lebih dari bersemangat untuk menyeberang sendirian jika Hu Bong ragu-ragu. 

"Permisi ... UGH!" 

Begitu Hu Bong bangkit, Yang Danwa tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat berlari 
dan melompat. Ketika dia turun ke gua, Yang Danwa melepaskan tangannya dari pantat Hu 
Bong. Itu adalah perintah dari Tuhan, tapi rasanya masih tidak enak menyentuh pantat 
seorang pria. 
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'Ugh ... kupikir aku akan mati.' 

Hu Bong lebih terkejut daripada canggung. Apapun masalahnya, Yang Danwa kemudian 
berjalan masuk dan mengendus. 

"Bau apa ini?" 

Bau aneh memenuhi gua, yang datang dari dalam. Baunya seperti sesuatu yang terbakar. 
Yang Danwa mencoba memberi tahu Chun Yeowun tentang baunya, tetapi Yeowun ada di 
tanah, menyentuh sesuatu dengan jarinya. 

'Apa ini?' 

Yeowun memandang bubuk hitam di jarinya. Ketika dia mengendusnya, itu memiliki bau 
yang sama yang memenuhi seluruh gua. 

'Nano, bisakah kamu memberitahuku apa ini?' 

Nano kemudian mulai menganalisis bubuk hitam. Setelah cahaya putih keluar dari ujung 
jarinya, suara Nano muncul di kepalanya. 

[Analisis lengkap. Itu adalah bubuk api.] 

'Bubuk api? Bubuk yang meledak? ' 

[Ya tuan.] 

Yeowun mengerutkan kening dan menatap bubuk itu lagi. Mengapa ada bubuk api di 
semua tempat, dan mengapa gua dipenuhi dengan bau ini? Yeowun kemudian merasakan 
ada sesuatu yang salah dan melihat ke dalam gua. Pasti ada tanda seseorang di dalam. Dan 
Yeowun juga melihat cahaya redup di dalamnya. 

"Apa gunanya ini?" 
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Chapter 274 
Chapter 274: Sword Creek, Grave of swords (4) Serbuk api memiliki tujuannya sendiri, 
tetapi jika orang itu ada di dalam sana, maka itu tidak mungkin baginya untuk membuatnya 
meledak. 

[Apa yang harus kita lakukan, Tuanku?] 

[Tunggu disini.] 

[Baik tuan ku.] 

Yeowun kemudian memutuskan dia harus memeriksanya terlebih dahulu, karena berjalan 
tanpa memeriksa terlebih dahulu bisa berbahaya. 

'Nano, aktifkan mode Nightvision.' 

[Mengaktifkan mode nightvision pada pandangan pengguna.] 

Suara Nano terdengar dan mata Yeowun bergetar sebelum menerima lebih banyak cahaya. 
Yeowun sekarang dengan jelas melihat apa yang ada di dalam gua. Tapi jaraknya masih 
terlalu jauh untuk melihatnya dengan jelas. 

[Tunggu disini.] 

Yeowun mengambil sepuluh langkah dan melihat seseorang jauh. 

'Nano, bisakah kamu memperbesar?' 

[Memperbesar saat melihat saat ini.] 

Sosok orang yang pingsan itu kemudian diperbesar. Ketika cukup diperbesar, Yeowun 
menjadi terkejut. 

'Hah?' 

Gua itu jalan buntu. Ada seorang pria duduk di sana, menggelengkan kepalanya dengan 
panik. Ini adalah alasan cahaya bergetar di dalam. 

'Orang itu..' 

Itu adalah salah satu pria dari kelompok yang ditemukan tewas beberapa waktu lalu. Pria 
itu diikat dengan tali, tetapi dia bisa menggerakkan kepalanya, yang dia gemetar dengan 
wajah pucat. 

'Api?' 
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Ada obor kecil di mulut manusia yang dibuat dengan kayu kecil. Api itu mendekati mulut 
lelaki itu, dan lelaki itu berusaha keras untuk memadamkan api itu, tetapi hampir di 
mulutnya. Bahkan melalui panasnya yang ekstrem, pria itu tidak melepaskan obor dan 
mencoba memadamkannya. 

'Tu-tunggu ...!' 

Yeowun kemudian melihat ke dekat pria itu dan melihat sejumlah besar bubuk api oleh 
pria itu. Yeowun menonaktifkan mode nightvision dan berteriak dengan panik. 

"KITA HARUS MENDAPATKAN ... !!!" 

Itu dulu. Sebuah ledakan terdengar dari dalam gua, dan api meledak seperti kilat. Ledakan 
itu sangat keras sehingga telinga semua orang menjadi tuli dengan suara dering. Tapi Yang 
Danwa, Mun Ku, dan Hu Bong menyadari ada yang tidak beres dan berbalik untuk keluar 
dari gua. Namun, ledakannya terlalu cepat. Api dengan cepat mencapai pintu masuk dan api 
menghampiri mereka. 

Pada saat itu, ketika bahkan gua itu turun, Yeowun hanya memikirkan untuk 
menyelamatkan Mun Ku dan yang lainnya, daripada melarikan diri. Yeowun kemudian 
melepaskan semua energinya ke tiga orang. Tubuh mereka kemudian didorong keluar 
seperti bola meriam melalui energi. 

"Aaaaaah!" 

"Kyaaaaaa!" 

Tiga orang keluar dari gua tepat ketika api mencapai pintu masuk dan mereka terbang ke 
sisi lain tebing. 

'T-tidak !! Pangeran!' 

Mun Ku kemudian dengan cepat berbalik saat dia terbang. 

"Aaaaaaaaaargh !!!" 

Dan dia melihat Yeowun, dilalap api, terlempar keluar dari gua sebelum jatuh ke tebing. 

"Tidaaaaaaaaaaaak !!!!" 

Mun Ku berteriak putus asa, tetapi tubuh Yeowun menghilang ke kedalaman tebing. 
Dengan energi Yeowun menghilang, Mun Ku dan yang lainnya turun dengan aman di sisi 
lain tebing dan dengan cepat berbalik untuk berlari ke tebing. 

"Tuan-tuan !!!!" 

"A-aaaaaaaah !!!" 
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Api Yeowun menghilang ke kedalaman yang gelap dan Mun Ku dan Hu Bong berteriak 
dengan gila dan mencoba melompat. Yang Danwa menahan mereka untuk menghentikan 
mereka. Melompat ke sini adalah tindakan bunuh diri. 

"Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi!!" 

Mun Ku berteriak dengan air mata mengalir melalui matanya yang memerah dan Yang 
Danwa menamparnya. 

"Bangun! Apakah Anda akan bunuh diri dan pengorbanan Tuhan sia-sia? " 

Mun Ku sangat sedih mendengar ini. Itu bahkan belum sehari sejak mereka mengetahui 
tentang perasaan masing-masing. Tragedi ini membawa keputusasaan dan kesedihan 
baginya. 

"Ah ... ah-ah!" 

Dia kemudian jatuh ke tanah dan mulai menangis. Hu Bong, yang telah berteriak ke arah 
tebing, juga tidak bisa menahan emosinya. Tidak ada yang membayangkan hal seperti itu 
akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. 

'Sialan ...!' 

Yang Danwa mengepalkan tangannya dan darah menetes dari sana. Dia menghentikan dua 
orang ini untuk melompat, tetapi Yang Danwa merasakan hal yang sama. Dia sebenarnya 
diselamatkan oleh Tuhan yang harus dia prtek, jadi dia tidak bisa menemukan kata-kata 
untuk menggambarkan keputusasaannya. Kesedihan mereka baru saja berlalu ... 

Seseorang muncul melalui semak-semak dan Yang Danwa berbalik. Seseorang berjalan 
keluar seolah itu menghibur. Itu orang tua dari penginapan. 

"K-ANDA!" 

"Oh haha. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Orang lain menggigit umpan. " 

Bubuk api di dalam gua adalah pekerjaan orang tua itu. Dia tampak sangat senang dengan 
apa yang baru saja terjadi. 

"Akan lebih sulit jika yang itu hidup, tapi dia jatuh sendiri. Alangkah beruntungnya 
peristiwa itu. " 

"KAMU!!!" 

Mun Ku lalu menatap dengan mata memerah. Dia menjadi marah pada pria tua yang 
tampaknya senang tentang kematian Yeowun. 

"Oh? Kamu menangis seperti perempuan barusan, tapi kamu laki-laki? Tapi!" 
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Orang tua itu mengeluarkan energi yang kuat. 

"Kamu tidak akan bertahan lama." 

Mata Yang Danwa berubah suram. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri 
tadi malam. 

"Aku agak sibuk, jadi aku akan membuat ini cepat." 

Orang tua itu lalu menyeringai dan menyerang. 

Setelah sekitar satu jam, di hutan sekitar 5 mil jauhnya dari Sword Creek, seseorang nyaris 
tidak berjalan melalui hutan. 

"Wah ... Wah ..." 

Dia tampak lelah dan terengah-engah. Orang tua itu yang menyerang kelompok Yeowun 
yang tersisa. Sepertinya dia telah menerima kerusakan internal karena wajahnya pucat. 

"Kupikir aku beruntung ... tapi kurasa tidak." 

Orang tua itu kemudian berhenti dan meletakkan punggungnya di atas pohon besar. Dia 
membuka indranya untuk memeriksa apakah ada pemburu. 

'Kalau bukan karena bocah gadis kekanak-kanakan itu mendatangiku dengan begitu ganas 
... Aku akan merawat mereka dengan cepat dan juga merawatnya juga.' 

Dia tidak bisa melupakan mata Mun Ku. Mun Ku menuduh lelaki tua itu seperti wanita yang 
kehilangan suaminya. Pria tua itu jauh lebih kuat, tetapi dia diliputi oleh serangan yang 
begitu sengit. Saat itulah lelaki yang diberi umpan lelaki tua itu keluar dan bergabung 
dengan pertarungan, yang menyebabkan lelaki tua itu menerima kerusakan internal dan 
mundur. 

'Haha ... tidak masalah. Saya tahu gua mana dia keluar dari sekarang. ' 

Lagipula itulah tujuan awalnya. Dia telah melewati banyak gua, tetapi dia tidak pernah 
menemukan pintu masuk. Itu sebabnya orang tua itu meledakkan salah satu dari mereka 
untuk memeriksanya, dan ternyata berhasil. 

'Hanya sedikit lagi untuk menemukan jejaknya ... Aku hanya perlu merawat lukaku dan ... 
hmm?' 

Orang tua itu merasa banyak orang muncul di dekatnya. Tapi sepertinya dia tidak terkejut. 
Salah satu pria kemudian muncul di depan pria tua itu dan berlutut. 

"Lee Chung, untuk melayani Master Pedang Pedang!" 
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Pria tua itu menyeringai. 
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Chapter 275 
Chapter 275: Within the Sword Creek (1) Tubuh Chun Yeowun diliputi oleh nyala api yang 
keluar dari belakang. Panas yang berasal dari ledakan luar biasa dan terasa seolah-olah 
semua kulit di punggung Yeowun mencair. Dengan api di sekujur tubuhnya, Yeowun tidak 
bisa menahan rasa sakit dan menjerit. 

"Aaaaaaaaargh!" 

Dia mencoba menahan rasa sakit dan melompat, tetapi dia tidak bisa melawan kekuatan 
ledakan. Yeowun terlempar keluar dari gua, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain 
jatuh dengan tubuh terbakar. Dia kemudian melihat sekilas wajah Mun Ku yang 
dicengkeram putus asa ketika dia melihat Yeowun jatuh dari tebing. 

'Ahh ...' 

Meskipun api membakar seluruh tubuhnya, kepala Yeowun dipenuhi dengan wajah 
menangis Mun Ku yang membuat hatinya kencang. Dengan tubuhnya jatuh, angin 
memadamkan api yang ada di tubuhnya. 

[Mengaktifkan mode penyembuhan sendiri untuk menyembuhkan luka bakar dari 
ledakan.] 

Bahkan ketika dia jatuh, Nano mulai menyembuhkan luka bakar yang ada di sekujur 
tubuhnya. Kulitnya meleleh ke otot, tetapi dengan cepat mulai sembuh. Rasa sakitnya 
mereda dengan cepat, tapi Yeowun masih jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. 

"Apakah sedalam itu?" 

[Kecepatan jatuh meningkat. Bahaya. Bahaya.] 

Suara Nano terdengar, memperingatkannya tentang situasi. Yeowun memiliki augmented 
reality di matanya, jadi dia melihat Nano menembakkan lampu merah yang menunjukkan 
angka yang tampaknya merupakan kecepatan kejatuhan Yeowun. Yeowun pernah 
melompat dari gunung yang tinggi, tapi itu tidak lama jatuh seperti ini. Saat Yeowun terus 
jatuh melalui kedalaman yang gelap, Yeowun dipukul dengan rasa takut akan kematian. 

"Apakah aku akan mati di sini?" 

Tentunya siapa pun akan menghadapi kematian dalam situasi seperti itu. Rasa sakit, 
kegelapan, ujung, dan ketiadaan. Dengan semua yang masuk ke emosi seseorang, itu pasti 
menempatkan seseorang ke kedalaman keputusasaan. 

[Detak jantung pengguna meningkat dengan cepat.] 
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Suara Nano memperingatkan bahaya tetapi Yeowun tidak bisa fokus. Kecepatan penurunan 
ini akan menghancurkan tubuh Yeowun berkeping-keping saat dia jatuh, yang akan 
membuat kemampuan penyembuhan Nano menjadi tidak berguna. 

"Apakah aku harus menerima kematianku?" 

Yeowun akan menerimanya sebagai takdirnya. Saat itulah semburan angin tiba-tiba 
berputar, mendorong Yeowun ke samping. 

"Ugh!" 

Yeowun dikejutkan oleh angin tiba-tiba yang mengubah kasarnya. Tubuhnya kemudian 
menabrak dinding batu besar. Tapi itu bukan akhirnya. Dengan embusan angin yang kuat, 
tubuh Yeowun kemudian dibuang ke sisi lain. 

"Argh!" 

Yeowun kemudian kembali ke akal sehatnya dari rasa sakit. Dia hampir menyerah pada 
ketakutan akan kematian, tetapi dia bisa keluar darinya. 

"Aku tidak bisa mati seperti ini!" 

Ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Yeowun belum bisa 
menyelesaikan apa yang sudah dia lakukan. Dan untuk berpikir bahwa dia tidak bisa 
melihat wajah wanita yang telah dia berikan pertama kali dalam hidupnya, kepalanya 
langsung jernih. 

Ketika Yeowun terlempar ke mana-mana dari angin, dia melihat sesuatu. Dia tidak 
melihatnya ketika dia dalam ketakutan, tetapi sekarang dia sekarang melihatnya dengan 
jelas. 

"Itu pedang." 

Itu tidak seperti di atas di bawah kata 'Pedang,' tetapi ada banyak pedang yang tertempel di 
dinding. 

"Ah!" 

Yeowun kemudian datang dengan ide dan meraih ke belakang pinggangnya. 

"Itu di sana!" 

Bilah Naga Putih masih tergantung di pinggangnya. Dia tidak yakin apa yang terbuat dari 
tali sarungnya, tetapi tali itu bertahan dari api dan masih tergantung di pinggang Yeowun. 
Yeowun kemudian mengeluarkan Blade Naga Putih. Dia kemudian mencengkeram pisau 
dan mengambil napas dalam-dalam. 
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'Jika aku akan mati, setidaknya aku akan mati mencoba bertahan hidup!' 

Semburan angin yang kencang masih melemparkannya ke mana-mana saat ia jatuh. Ketika 
dia kemudian dilemparkan ke sisi lain dinding, dia bergerak. 

"Hah!" 

Yeowun menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan dengan White Dragon 
Blade ke dinding. Entah itu ketajaman bilah atau kecepatan jatuhnya, tetapi bilah itu mulai 
mengiris dinding saat tertancap di sana. 

"Aaaaargh!" 

Dampaknya mematahkan tulang bahu dan tulang rusuk Yeowun. Bahkan jika otot Yeowun 
ditingkatkan melebihi batas manusia normal, itu tidak berlaku untuk tulangnya. Yeowun 
berusaha melawan gravitasi yang menariknya ke bawah, jadi tulangnya membayar 
harganya. 

"Berhenti! Silahkan!!" 

Dan setelah jatuh lurus sekitar 15 meter, kecepatan jatuhnya mulai melambat dan bilahnya 
segera berhenti. 

"Aku..itu berhasil!" 

Itu sangat dekat. Yeowun hampir mati karena jatuh, tetapi ia selamat. Dia kemudian 
melihat sekilas ke bawah dan melihat bahwa tanah tidak terlalu dalam dari sini. 

"Ugh!" 

[Bahu terputus dan patah tulang terdeteksi. Tulang rusuk kanan ke-3 patah. Memulai mode 
penyembuhan diri.] 

Nano mulai aktif untuk menyembuhkan patah tulang, dan rasa sakit mulai mereda. Yeowun 
melihat ke bawah dan melihat bahwa dia dapat dengan mudah melompat turun dari 
ketinggian saat ini jika dia menggunakan keterampilan melangkah. Ketika rasa sakit itu 
hilang, Yeowun menarik keluar pisau dan jatuh dengan aman. 

Ketika dia sampai di tanah, dia merosot dan mendesah lega. Semuanya gelap, tetapi dia 
masih hidup. Yeowun kemudian menyadari bahwa seni bela diri bukanlah segalanya. Dia 
sangat kuat sekarang, tetapi dia mengetahui bahwa ada situasi yang masih bisa 
membunuhnya. 

Setelah beristirahat sebentar, Yeowun bangkit. Dia sekarang selamat, jadi dia harus 
menemukan cara untuk naik ke tebing. 

'Nano, aktifkan mode night vision.' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

[Mengaktifkan mode penglihatan malam.] 

Suara Nano berdering dan mata Yeowun menoleh untuk melihat daerah itu dengan jelas. 

'Ah..' 
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