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Chapter 26 
Bab 26: Mata ganti mata (1) Mukeum dibawa oleh instruktur untuk perawatan lebih lanjut. 
Yeowun memanggil instruktur karena ada siswa lain yang terluka, tetapi instruktur sibuk 
merawat Mukeum. Yeowun kemudian mengambil Jahyun dan mengikuti instruktur keluar. 

"Kemana dia pergi?" 

Instruktur sudah dalam perjalanan ke gedung utama. Yeowun cepat menggunakan 
keterampilan berlari untuk mengejar dia. Namun, instruktur itu sepertinya menantikan 
Yeowun. 

"Pengajar. Kadet ke-80 juga terluka. " 

"Aku tahu." 

"Hah?" 

"Aku tahu seseorang akan menangkapnya dan mengikutiku." 

Instruktur baru saja mengatakan bahwa dia sengaja meninggalkan Jahyun di sana. Yeowun 
kemudian bertanya, "Apakah kamu membuatku mengejarmu?" 

"Yah, kamu tidak bodoh." 

Itu ya. 

"Apa alasannya, Tuan?" 

"Alasan? Tidak ada yang spesial. Kelompok Anda terutama membuatnya tampak seperti 
seluruh tes sudah hancur. " 

Ada yang aneh dengan apa yang dikatakan instruktur. 

"Yah, aku hanya ingin memberitahumu itu. Berikan dia padaku. " 

Instruktur mengangkat Jahyun dari bahunya dan menyuruh Yeowun untuk kembali. 

"Kau tahu seorang kadet tidak mungkin berada di luar asrama di malam hari, kan?" 

"... Dipahami, Tuan." 

Chun Yeowun berbalik untuk kembali tetapi instruktur berbicara kepadanya dari belakang. 

"Yah, ada lebih dari satu cara untuk menguliti kucing." 
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Kemudian instruktur masuk ke gedung dengan dua kadet di atas bahunya. Yeowun 
kemudian berpikir tentang apa yang dikatakan instruktur kepadanya. Ketika dia memasuki 
ruangan, dia menyadari sesuatu. 

'Apa yang dikatakan ... terutama. Jadi kelompok lain memiliki hal yang sama terjadi pada 
mereka? ' 

Dia kemudian menyadari apa yang dimaksud instruktur. Tidak seperti Mukeum, Chun 
Yeowun tidak tahu apa yang terjadi dan dia juga tidak mengerti maksud di balik 
membiarkan mereka tahu tentang ujian tiga hari sebelumnya. 

'Menyerang pemimpin grup akan membuatnya mudah untuk ditangani. Jika kelompok lain 
mengalami serangan yang sama, mereka semua akan menyadari hal ini. ' 

Chun Yeowun kemudian sampai pada kesimpulan tentang apa yang terjadi. 

"Jadi ini sebabnya keempat kelompok ditakdirkan untuk saling bertarung." 

Semuanya telah disengaja dari awal untuk memaafkan serangan rahasia. 

"Tidak heran itu aneh bahwa itu sangat sederhana." 

Ini adalah akademi dari Sekte Iblis, bukan akademi dari beberapa klan yang berorientasi 
keadilan. Mendorong kerja tim yang mulia itu aneh, dan inilah alasan di balik itu semua. 
Chun Yeowun kemudian menyadari kebenarannya. 

'Jadi, mereka ingin kita bertindak seperti para pemuja sejati. Baik. Maka saya tidak perlu 
terikat pada aturan. ' 

Yeowun dengan santai berjalan ke kamar. Setelah mendengar kata-kata instruktur, anggota 
kelompok ke-8 semuanya depresi. Yeowun menghela nafas, "Berapa lama kamu akan 
merajuk setelah kehilangan pemimpin kita?" 

"A-apa yang kamu bicarakan!" 

Salah satu taruna yang mengikuti Mukeum balas berteriak. Semua siswa kemudian 
berbalik ke Yeowun. 

"Kita harus sibuk memilih pemimpin baru dan memikirkan strategi baru untuk ujian besok. 
Kita seharusnya tidak hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. " 

Tidak ada yang bisa menemukan kata-kata untuk merespons. Yeowun benar. Mereka 
merasa bodoh karena berpikir bahwa mereka telah kehilangan setelah kehilangan 
pemimpin mereka. Salah satu siswa bertanya, "Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin 
kita?" 
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Mereka semua tahu tentang formasi, tetapi hanya pemimpin yang memiliki pengalaman 
memimpin seluruh kelompok. Selain itu, tanggung jawab pemimpin untuk delapan belas 
siswa selain Mukeum dan Jahyun adalah sesuatu yang tidak ingin diambil oleh siswa. Hu 
Bong bangkit dan mengusulkan, "Mengapa kamu tidak berpikir kita memiliki seorang 
pemimpin? Tuanku, Chun Yeowun, ada di sini untuk membimbingmu. " 

Para siswa terperangah. Mereka mengira mereka tidak memiliki pemimpin pada awalnya, 
tetapi mereka menyadari bahwa mungkin Yeowun dapat menggantikannya. Keheningan 
jatuh dan salah satu siswa mengangkat tangannya. 

"Aku, kadet ke-38 Lee Chan, setuju dengan ide itu." 

"A-aku juga!" 

Itu awal. Dan segera, kebanyakan dari mereka setuju untuk memilih Chun Yeowun sebagai 
pemimpin. Enam kadet yang mengikuti Mukeum harus setuju karena semua orang, dan 
Chun Yeowun meminta kelompok itu untuk mengkonfirmasi keputusan mereka. 

"Apakah semua orang di halaman yang sama dengan saya menjadi pemimpin baru?" 

Mereka menjawab ya dan Chun Yeowun membagikan apa yang dia pikirkan ketika dia 
dilatih. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan membuat rencana baru. 

Pada tengah malam, ketika semua orang tertidur, seseorang meninggalkan asrama 
kelompok ke-8 dan berjalan di suatu tempat tanpa suara. Dia menutupi wajahnya dengan 
pakaian hitam. 

"Nano, mode penglihatan malam." 

[Mengaktifkan night vision pada pandangan pengguna.] 

Itu adalah Chun Yeowun. Kenapa dia berjalan-jalan ketika semua orang tertidur? 

Chun Yeowun kemudian berhenti di pintu masuk satu kamar. Itu adalah ruang kelompok 
ke-7. Ada celah ke pintu kamar, dan Yeowun memandanginya. 

"Apakah ada seseorang yang tidak tidur di sini?" 

[Memindai bagian dalam ruangan.] 

Mata Yeowun menyapu ruangan dan cahaya berlari dari kiri ke kanan. 

[Semua dua puluh entitas di dalam ruangan semua tertidur.] 

Suara Nano mengkonfirmasi bahwa orang-orang di dalamnya sedang tidur. Yeowun 
dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Akhirnya, semua orang tidur." 

Yeowun telah keluar sepanjang malam, memeriksa para siswa dari kamar lain untuk 
melihat apakah mereka tertidur. 

'Nano, apakah dia yang menyerang Mukeum di ruangan ini?' 

Yeowun tahu Nano menghafal semua yang dilihatnya. 

[Tidak ada kecocokan di ruangan ini.] 

Grup 7 tidak memiliki penyerang juga. Tapi Yeowun tidak meninggalkan ruangan. 

'Saya melihat. Yah, itu tidak masalah. " 

Yeowun kemudian mulai berjalan ke tempat tidur dan mulai menekan titik darah setiap 
siswa. Dan ketika dia selesai mengerjakan semua siswa kecuali tempat tidur terakhir, dia 
berjalan ke pemimpin kelompok. Dan ketika dia mendekati tempat tidur, mata pemimpin 
itu terbuka lebar. 

'Apa?!' 

Berbeda dengan siswa lain, pemimpinnya tidur dengan ringan dan dia kuat, jadi dia 
terbangun dari suara. 

"KAU-nh ...." 

Namun, titik darahnya ditekan sebelum dia bisa bereaksi. Chun Yeowun kaget tapi dia bisa 
dengan cepat menurunkannya. Dia menghela napas lega dan mengeluarkan jarum panjang 
dari sakunya. 

"Yah, aku tahu kamu tidak melakukan ini, tapi aku minta maaf." 

Yeowun kemudian menusuk jarum di paha, kaki, dan beberapa poin otot pemimpin grup 
Ko King. Ketika dia bangun, dia tidak akan bisa berjalan selama beberapa hari. 

"Kita sudah selesai di sini. Mari kita beralih ke yang berikutnya. ' 

Target Chun Yeowun bukan hanya satu kamar. Itu bukan untuk balas dendam, tetapi dia 
akan menemukan penyerang dan mendapatkan balasan. Dia juga akan bertindak pada 
tujuan tersembunyi tes kedua, jadi Yeowun kemudian pindah ke kamar kelima. 

Berbeda dengan tanggal 7 dan 8 di mana seluruh kelompok terdiri dari anak laki-laki, 
kelompok kelima memiliki dua taruna perempuan; salah satunya adalah pemimpinnya, 
Chun Wonryou. Chun Yeowun kemudian menyadari bahwa dia ada di atas dan menyerah. 

"Kalau begitu ... pelakunya pasti ada di kelompok keenam." 
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Jika itu untuk menyakiti Mukeum, maka itu pasti salah satu pemimpin. Yeowun kemudian 
berpikir bahwa pemimpin kelompok ke-6 mungkin adalah pihak yang bersalah dan 
berjalan ke kamar keenam. Nano memindai ruangan. 

[Sebanyak 16 siswa semuanya tertidur.] 

'Enambelas?' 

Chun Yeowun mengerutkan kening. Kelompok keenam memiliki total dua puluh siswa dan 
tiga di antaranya adalah perempuan. Jika hanya ada enam belas di dalam, maka itu berarti 
bahwa satu orang hilang. Yeowun kemudian berjalan masuk dan memeriksa setiap siswa. 
Dia tidak dapat menemukan pemimpin. 

'Apa?' 

Yeowun memindai semua orang, tetapi tidak ada yang cocok dengan penyerang. Itu 
mencurigakan bahwa pemimpin itu hilang. Yeowun kemudian menggelengkan kepalanya 
dan menatap siswa lain. 

'... Yah, ada banyak cara untuk menguliti kucing, kan?' 

Dia kemudian menyeringai dan mulai menekan titik-titik darah semua siswa. 

Dan inilah yang terjadi sampai Chun Yeowun naik ke atas panggung untuk lotere. Lee 
Hameng benar-benar heran. Jika Chun Yeowun adalah pemimpinnya, itu berarti Chun 
Mukeum terluka oleh seseorang di sini. 

"Mereka mengerti pengujian saya kalau begitu. Saya kira akademi tahun ini sukses. ' 

Hameng kemudian bertanya kepada para pemimpin, "Apakah Anda sudah selesai?" 

Semua pemimpin berteriak, "Mado!" 

"Baik. Saya tahu Anda semua telah mempersiapkan ujian yang adil dan jujur ini. Semoga 
berhasil." 

'Jujur dan adil?' 

Semua pemimpin tampaknya merasa tidak nyaman. Ketika para pemimpin turun dan 
memberikan kertas yang mereka tarik kepada instruktur, seorang siswa sedang 
memelototi para pemimpin lainnya. Itu adalah pemimpin kelompok keenam, kadet ke-108 
Ha Ilming. Chun Yeowun kemudian memesan Nano. 

"Nano, pindai dia." 

Ke mana pun Ha Ilming pergi, setengah dari kelompoknya pincang dengan wajah pucat. 
Yeowun merasa puas mengetahui bahwa ia telah mencapai tujuannya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

[Pindai selesai. Entity Ha Ilming cocok dengan profil penyerang.] 
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Chapter 27 
Bab 27: Mata ganti mata (2) Chun Yeowun tersenyum setelah menemukan penyerang. 
Adapun Ha Ilming, dia merasa tidak enak. Dia adalah satu-satunya pemimpin individu yang 
bukan pangeran dari enam klan atau anggota klan berpangkat tinggi. Ketika dia mendengar 
informasi tentang empat kelompok yang bertarung satu sama lain, dia datang dengan ide 
untuk lulus ujian dengan mudah. 

"Jika aku menyingkirkan para pemimpin, maka itu akan menjadi sepotong kue." 

Semua kelompok diberi pelatihan formasi yang sama, jadi tentu saja, mereka memiliki 
kekuatan yang sama. Oleh karena itu, Ha Ilming mulai menyergap para pemimpin setiap 
malam. Dia menyerang dua pangeran dan putri. Setelah bertukar beberapa serangan 
dengan Chun Wonryou, dia pikir dia bisa dengan mudah melukainya. Namun, ada satu hal 
yang tidak dia ketahui. Energi gelombang musikal Chun Wonryou yang dapat menyebar 
melewatinya memungkinkannya untuk mendengar apa yang sedang terjadi. 

Setelah kegagalan pertama, dia mengejar Chun Mukeum. Setelah menyergap dengan 
persiapan yang cukup, dia bisa melukai Mukeum. Dia mencoba untuk membawanya keluar 
sepenuhnya, tetapi seorang pengganggu membuatnya jatuh kembali. Namun, dia pikir 
melukai kaki Mukeum sudah cukup. Dia kemudian mencoba menyerang pemimpin 
berikutnya, tetapi dia tidak bisa karena kerusakan dari serangan sebelumnya tidak 
memungkinkannya untuk melakukannya. 

"Kupikir aku sudah pergi." 

Dia pikir dia telah menghindari serangan dari si penyusup, tetapi sebenarnya dia tidak 
melakukannya. Serangan itu retak tulang rusuknya sehingga dia harus tetap di atap pada 
tengah malam untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan saat itulah yang terjadi. 

'Bajingan apa yang melakukan hal seperti itu!' 

Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan menyerang seluruh kelompok pada malam hari. 
Dia pikir itu aneh ketika seluruh kelompoknya tidak bangun dan dia menyadari bahwa 
mereka semua telah tertidur dengan poin darah, yang mengerikan tulang. Ketika dia 
membangunkan semua orang, dia kemudian menyadari bahwa setengah dari kelompoknya 
tidak bisa berjalan karena paha, kaki, dan otot mereka. 

'Kenapa kakinya? OH! ' 

Ha Ilming kemudian menyadari bahwa itu adalah imbalan atas apa yang dia lakukan. 

'Berani sekali ...' 
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Kemungkinan pelakunya berada di kelompok ke-8. Dan ketika dia melihat Chun Yeowun 
naik ke atas panggung, dia menjadi bingung. 

'Dia...? Pangeran ketujuh yang dikabarkan? Itu tidak mungkin dia ... ' 

Bagaimana bisa seorang pria tanpa energi internal tiga minggu yang lalu melakukan hal 
seperti itu? Pasti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kelompok ke-8 yang lebih kuat 
seperti dirinya. Tujuan Ha Ilming jelas. 

"Aku akan menemukan pelakunya dan menghancurkan kakinya!" 

Dan hasil undian diputuskan. 

[Kelima versus kedelapan. Keenam lawan ketujuh.] 

Anggota kelompok ke-7 menghela nafas lega. Mereka harus mengganti pemimpin karena 
kejadian tadi malam dan mereka ingin menghindari kelompok kelima yang menjadikan 
Chun Wonryou sebagai pemimpin. 

"Kita beruntung." 

"Grup ke-6 lebih buruk dari kita." 

"Mungkin kita akan naik!" 

Ha Ilming ingin melawan kelompok ke-8 untuk membalas dendam, tetapi hasil ini hanya 
membuatnya semakin marah. 

'Tunggu saja...' 

Dan untuk grup ke-8, mereka tidak terlalu senang. Mereka melawan kelompok yang tidak 
mengambil kerugian sama sekali. 

'Hmph. Semua itu tidak ada artinya, 'pikir Chun Yeowun. Ini sangat sial. Dia memutuskan 
untuk tidak pernah berjudi dan menatap Chun Wonryou. 

'Nafsu Klan.' 

Chun Wonryou adalah peringkat keenam di atas takhta. Mukeum berada di kelompok yang 
sama sehingga tidak ada cara lain, tetapi Yeowun harus mengalahkannya tepat di awal. 
Meskipun dia bukan yang paling kuat dari ahli waris, masalahnya adalah dia dikenal karena 
kemampuan kepemimpinannya. 

"Itu tidak masalah. Aku harus mengalahkan mereka semua, cepat atau lambat, 'Yeowun 
meyakinkan dirinya sendiri. Dan dengan setiap pertempuran yang diputuskan, Hameng 
berteriak dengan awal ujian. 
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"Kelompok pertama, datang ke tengah tempat latihan!" 

"Mado!" 

Untuk pertempuran pertama, kelompok 1 dan 3rp naik ke tempat latihan dan saling 
memandang. Berbeda dengan kelompok ke-3 yang tegang, kelompok ke-1 sepertinya 
mereka yakin akan kemenangan mereka. 

"Chun Muyeon." 

Yeowun tahu nama itu juga. Dia pertama kali mengantri untuk tahta, dan dia dikenal 
sebagai pewaris terdekat. Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ia berasal dari Klan 
Bijaksana, atau klan paling kuat di antara enam klan, ia dikenal karena kekuatan, 
kebijaksanaan, dan karakternya. Ketika kedua kelompok bersiap-siap, Hameng berteriak, 
"Kelompok yang mengalahkan pemenang lainnya. Mulai!" 

"Mado!" 

Dan kemudian tes dimulai. Kedua kelompok saling menyerang. 

'Hah?' 

Itu adalah pertempuran formasi pertama, tetapi kedua kelompok tidak mengubah formasi 
mereka dan menuduh tameng mereka. Pada tingkat ini, mereka hanya akan berbenturan 
satu sama lain untuk mendorong yang lain keluar. Itu bisa dimengerti untuk kelompok ke-3 
sejak pemimpin mereka telah berubah, tetapi itu terlalu sederhana untuk orang seperti 
Chun Muyeon untuk membuat rencana seperti itu. 

"Whoaaaa!" 

Tepat sebelum mereka saling bertabrakan, Chun Muyun berteriak, "Dari kanan, 
PEMBENTUKAN KETIGA!" 

Sisi kanan formasi dipercepat dan bentuknya berubah. Hameng heran. 

"Oh? Serangan diagonal di sini? " 

Kelompok 1 dibebankan secara diagonal dan kelompok ketiga bahkan tidak bisa bereaksi 
karena terlalu cepat. Ketika mereka bertabrakan, sisi kiri kelompok ketiga didorong 
mundur dan segera, barisan terakhir di paling kanan mulai turun juga. 

"Ugh! Jangan mendorong! " 

"Waaaaah!" 

Segera, mereka semua terdorong mundur. 
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"Bangun! Kamu harus bangun! " 

Pemimpin kelompok ketiga yang baru berteriak, tetapi mereka tidak bisa bangun. Pada 
saat itu, pemimpin kelompok pertama Chun Muyeon menusukkan pedangnya ke pundak 
pemimpin kelompok ketiga. 

"ARGH!" 

Muyeon berbicara kepadanya dengan suara dingin. 

"Kamu kalah. Menyerah." 

"Nnngh ...!" 

Sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali karena seluruh formasi telah hancur. 

"...Saya menyerah." 

Dan begitulah. Pemahaman dan keputusan cepat oleh Chun Muyeon telah membawa 
kemenangan bagi kelompok pertama. Hameng berdiri dan berteriak, "Selamat atas 
kemenangan! Saya mengumumkan kelulusan kelompok kedua dari tes kedua! " 

Para siswa bergumam dan memandang kelompok pertama dengan iri. Namun Yeowun 
sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Segera, pasangan kedua muncul. 

"Mulai!" 

Itu adalah pertempuran antara kelompok 2 dan 4. Kedua kelompok menyaksikan apa yang 
terjadi sebelumnya, sehingga mereka tidak menagih dengan ceroboh. Setelah beberapa 
perubahan formasi, pemenang ditentukan seperti yang diharapkan. 

"Selamat kepada kelompok keempat atas kemenangan mereka!" 

"Grup ke-2 melakukan yang terbaik meskipun pemimpin mereka berubah, tetapi mereka 
masih kalah." 

'Seperti yang diharapkan. Mereka sama.' 

Sementara semua orang fokus pada hasilnya, Yeowun senang bahwa dia menebak dengan 
benar. Yang kalah harus meninggalkan tempat latihan dengan wajah muram dan para 
pemenang berteriak dengan gembira. 

Hameng berteriak, "Pasangan berikutnya, ayo!" 

Itu yang kelima versus kedelapan. Yeowun memandangi anggota kelompoknya yang 
gelisah. 
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'Mereka berkecil hati. Ini tidak baik. " 

Yeowun lalu mengambil nafas panjang dan menoleh ke arah mereka. 

"Apakah kamu takut?" 

"?" 

"Saya juga. Saya tahu Anda semua prihatin bahwa pemimpin kita telah berubah. Tetapi jika 
kita tidak menang di sini, kita akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak menginginkan itu. 
Saya ingin naik lebih tinggi. " 

Semua orang berpaling ke Yeowun. Yeowun sedang berbicara dengan mereka dengan 
perspektif yang sama tentang menjadi mahasiswa. 

"Tapi saya juga marah. Saya tidak ingin kalah dari seseorang yang menyerang pemimpin 
kami sehingga kami akan gagal! " 

Terkadang, kemarahan adalah obat terbaik untuk kegugupan. Dan pada kata-kata Yeowun, 
anggota kelompoknya mulai menjadi marah. 

"Jika kamu berbagi pikiranku, kita tidak bisa gagal di sini! Saya tidak akan mengatakannya 
lagi. Mari kita menangkan ini! " 

Pilihan Chun Yeowun tidak salah. Mendengar kata-katanya, para siswa mulai bersemangat 
untuk berperang. Mereka sekarang telah melupakan ketakutan dan kekhawatiran mereka. 

"Ayo menang!" 

Kelompok ke-8 naik ke atas panggung dan Hameng bertanya-tanya, 'Bisakah dia 
menggalang kelompok juga?' 

Itu tidak terduga. Dia tidak menganggap Yeowun sebagai pengganti dan dia tidak percaya 
Yeowun memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, itu tidak 
berarti bahwa dia akan menang juga. 

"Mari kita lihat apakah dia kucing atau anak harimau." 

Hameng kemudian memberikan sinyal awal. 

"Siapa pun yang mengalahkan kelompok lain, menang. MULAI!" 

"Mado !!" 
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Chapter 28 
Bab 28: Mata ganti mata (3) Pemimpin kelompok ke-5, Chun Wonryou, memelototi Chun 
Yeowun. 

'Ugh.' 

Ini bukan yang dia inginkan. Dia ingin mengalahkan kelompok ke-8 yang dipimpin oleh 
Chun Mukeum dan membuktikan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin 
berikutnya, tetapi kelompok ke-8 saat ini dipimpin oleh Chun Yeowun yang terlalu lemah 
dan memiliki latar belakang yang buruk. Itu tidak cukup untuk membuktikan potensinya. 

"Kamu tidak seharusnya berada di sana." 

Dia tidak merasa bermusuhan dengan Yeowun seperti Loyal atau Poison Clans, tapi dia 
juga menganggap Yeowun sebagai darah petani. 

"Kau harus menyalahkan ibumu karena menempatkanmu di tempat seperti itu." 

Dia tahu kesulitan yang dihadapi Yeowun saat tumbuh dewasa. 

'Darah petani Anda tidak termasuk dalam persaingan untuk takhta. Saya akan mengakhiri 
itu di sini. Itu akan lebih baik untuk hidupmu yang malang. ' 

Chun Wonryou kemudian memutuskan untuk menyelesaikan Chun Yeowun di sini dan 
sekarang. 

Ketika tes dimulai, kelompok ke-5 mulai mengisi daya. Yeowun kemudian berbicara 
dengan Nano di kepalanya. 

'Nano, aktifkan Augmented Reality. Aktifkan tutorial pembentukan. ' 

Yeowun kemudian mulai melihat garis-garis dan tulisan-tulisan di hadapannya. Dia sudah 
mendaftarkan kedua belas formasi ke dalam program Nano. Anggota kelompok ke-8 
menjadi gugup karena Yeowun tidak memberi mereka perintah saat kelompok ke-5 
langsung menyerang mereka. 

"Belum!" Yeowun berteriak kepada anggota-anggotanya. Dan ketika kelompok ke-5 
mencapai jarak tertentu, Chun Wonryou berteriak, "Nomor dua!" 

Kelompok ke-5 kemudian mulai mengubah formasi mereka. Yeowun kemudian berpikir, 
'Formasi tombak?' 

Yeowun kemudian melihat garis menganalisis gerakan mereka yang berubah menjadi 
tulisan bahkan sebelum mereka menyelesaikan formasi 
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[Lawan berubah menjadi formasi tombak.] 

Mereka membentuk panah dengan Chun Wonryou di depan. Ini efektif ketika pemimpin 
memiliki kekuatan; mereka bisa menembus pertahanan musuh melalui kekuatan brutal. 

"Seperti yang diharapkan." 

Tutorial mulai menunjukkan kepadanya bagaimana bereaksi terhadap serangan itu. 

[Untuk pertahanan sempurna, ada formasi defensif. Tingkat keberhasilan: 100%. Untuk 
serangan balik, pembentukan jala dapat digunakan. Tingkat keberhasilan pertahanan: 60%, 
tingkat keberhasilan serangan balik: 90%.] 

Augmented Reality memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah pilihan yang lebih 
aman, tetapi Yeowun mengambil pilihan kedua. 

"Kita akan pergi sesuai rencana untuk yang pertama! Nomor enam!" 

Wonryou mengangkat alisnya saat dia menebak formasi. Seperti yang dia duga, kelompok 
ke-8 dengan cepat berubah menjadi formasi jala. 

"Berani sekali dia!" 

Tidak seperti formasi tombak yang menjamin penetrasi, formasi jala adalah formasi 
serangan yang dibuat untuk bertahan di depan dengan dukungan dari belakang. Namun, ini 
juga menuntut pemimpin di garis depan untuk menjadi kuat. 

"Pembentukan jala di sini?" 

Hameng juga tidak bisa memahami ini. Itu menuntut pemimpin untuk menangani 
pemimpin formasi lawan. Hameng tahu Submeng telah mengajarinya, tapi itu terlalu 
gegabah. 

"Mungkin aku terlalu memikirkannya." 

Dia menggelengkan kepalanya, dan pemikiran ini dibagikan oleh semua siswa. 

"Pilihan bodoh seperti itu!" 

Tidak ada yang mengira Chun Yeowun akan mampu menangani Chun Wonryou. Namun, 
tidak ada anggota kelompok ke-8 yang berpikir dua kali tentang keputusan Yeowun. 

"Berani-beraninya petani seperti kamu berpikir untuk melawanku!" 

Chun Wonryou bentrok langsung dengan Yeowun yang menggunakan energi internal pada 
perisai. Orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi sesudahnya. Mereka mengira 
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kelompok ke-8 yang dipimpin oleh Yeowun akan ditundukkan saat mereka bentrok, tetapi 
mereka menahan diri. 

"Mereka memblokir mereka!" 

Semua orang terkejut. Namun, orang yang paling terkejut adalah Chun Wonryo. 

'A-apa ?!' 

Serangannya didorong kembali. Dia memiliki lebih dari tiga puluh lima tahun energi 
internal. Bahkan jika Chun Yeowun memperoleh energi internal sebanyak itu dari Bola 
Naga Hitam, itu seharusnya tidak cukup untuk menangkis Wonryou. 

"Wah ... seperti yang diharapkan." 

Yeowun merasakan keringat mengalir di dahinya. Tidak seperti asumsi Wonryou, Yeowun 
sebenarnya hanya memiliki energi internal selama tiga puluh tahun. 

"Ini pelit." 

Dia sedikit lebih lemah dalam energi internal, tetapi sel-sel ototnya berada pada level 
Submeng, dan itu memungkinkannya untuk menahan diri. Yeowun kemudian mengambil 
langkah maju. Kurangnya energi internal membiarkan gelombang serangan melewati 
perisai, tetapi ia juga punya cara untuk menghadapinya. 

[Regenerasi kerusakan tubuh dari kekuatan energi bermusuhan yang datang melalui 
perisai.] 

Nano bergerak cepat untuk menyembuhkan Yeowun. Wonryou terkejut. 

'Apa yang telah dia lakukan?!' 

Dia kemudian menyadari bahwa dia harus mengubah formasi atau kelompoknya akan 
dihancurkan. Dia berteriak, "Mundur! Nomor satu!" 

Kelompoknya kemudian mundur beberapa langkah dan Wonryou juga membawa 
perisainya sebelum melompat kembali. Nomor satu adalah formasi dasar dari dua garis. 

"Ini kesempatan kita!" 

Yeowun melihat sekeliling untuk merencanakan langkah selanjutnya. 

[Lawan telah mengubah formasi. Pojokkan mereka melalui formasi Sparrow's Wing dan 
tundukkan lawan melalui formasi lingkaran. Tingkat keberhasilan: 90%.] 

Dengan suara Nano, Yeowun meneriaki anggotanya. 
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"Perubahan! Nomor tiga!" 

Mereka mulai menyebar. Wonryou tersenyum. Dia menyadari Yeowun mengubah formasi 
dengan menggunakan angka. Formasi ketiga adalah formasi empat baris. 

'Menipu. Anda pikir apa yang digunakan oleh kelompok pertama akan merugikan saya? ' 

Dia pikir dia berhasil mengetahui apa yang dimaksudkan Yeowun untuk digunakan, dan 
dengan demikian dia berteriak kepada murid-muridnya. 

"Nomor enam!" 

Nomor enam adalah formasi jala. Itu akan memungkinkan dia untuk memotong menembus 
tengah formasi empat baris. Kelompoknya kemudian mulai membentuk ikan. 

"Sudah berakhir sekarang!" 

Dia mengirim kekuatan ke pedangnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yeowun, tapi dia 
tidak berpikir dia akan mendapatkan ini jauh lebih kuat begitu cepat. 

"Jika aku menyudutkannya sendirian, aku akan membunuhnya!" 

Namun, rencananya tidak berhasil. Tak lama kemudian, mereka tidak bisa 
menyembunyikan keterkejutan mereka. 

"A-apa? !!" 

"Ini bukan formasi empat baris!" 

Kelompok ke-8 telah menyebar ke formasi Sparrow's Wing untuk memojokkan mereka. 
Mereka sekarang terpojok di setengah lingkaran. 

'Apa? Apa yang sedang terjadi?!' 

Bahkan Wonryou terkejut dengan situasinya. Yeowun baru saja berteriak nomor tiga, 
tetapi formasi berbeda. Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, Yeowun berteriak lagi. 

"Nomor dua!" 

"Apa?!" 

Wajah cantik Chun Wonryou berkerut di nomor dua. Nomor dua adalah formasi ujung 
tombak, tapi itu bukan formasi yang baik untuk beralih dari formasi Sparrow's Wing. 

'Dia tidak membentuk formasi lingkaran? Apa ... tidak! ' 
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Mata Chun Wonryou hampir muncul. Tidak seperti pikiran pertamanya, kelompok ke-8 
berubah menjadi formasi lain yang tidak dia duga. 

'Tu-tunggu ...' 

Dia kemudian melihat Yeowun menyeringai padanya. 

"AAAAHHHHHH!" 

Dia menjerit ketika wajahnya memerah, menyadari rahasia di balik ini. Yeowun telah 
memberikan nomor mundur ke formasi sementara kelompok lain menyimpan nomor yang 
sama. 

"Dia meneriaki nomor reguler untuk membodohiku!" 

Untuk formasi pertama, kelompok ke-8 menggunakan angka reguler. Namun sejak formasi 
kedua, mereka mengubah sistem. Kelompok ke-8 sekarang mendekati formasi lingkaran, 
dan kelompok ke-5 terpojok. 

'Tidak ... bagaimana saya bisa ...' 

Tanpa jalan keluar, tidak ada jalan bagi mereka untuk memenangkan ini juga. Namun, 
Wonryou tidak bisa menerima hasilnya. Para siswa dalam kelompok ke-5 jatuh dalam 
keputusasaan. Mereka semua mulai menjatuhkan perisai mereka setelah menyadari bahwa 
mereka telah kehilangan. 

"Apa yang sedang kamu lakukan! Kenapa kamu menurunkan tamengmu! " 

Wonryou meneriaki anggotanya. Dia tidak tahan untuk kalah melawan Yeowun yang dia 
pikir tidak punya tempat melawannya. Dia harus menang melawan Yeowun dengan mudah 
untuk bersaing dengan yang lain. 

'Mereka akan menertawakanku! Semua orang akan menertawakanku! ' 

Dia kemudian kehilangan kendali dan didakwa di Yeowun. 

"MATI!!!!!!" 

Wonryou melepaskan skill unik Lust Can, Sword Energy Wave, mencoba membunuh 
targetnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua siswa lagi. 

Chun Yeowun melemparkan perisainya dan melompat, melepaskan Butterfly Blade Dance-
nya ke musuhnya. 
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Chapter 29 
Bab 29: Buku-buku rahasia perpustakaan Akademi (1) Keterampilan pedang Submeng 
memikat orang-orang yang melihat jejak yang tersisa. 

"MATI!" 

Serangan Chun Wonryou kehilangan aliran halusnya yang unik karena amarah dan 
kekuatan kasarnya. Pedang Yeowun menabrak serangannya dan menembak melewati pipi 
dan lengannya. 

'Langkah serangan terakhir tidak lengkap karena itu bukan pisau.' 

Dia harus menggunakan pisau agar bisa bekerja, tapi ini hanya pedang latihan sehingga dia 
tidak bisa menggunakan skill dengan sempurna. Namun, itu sempurna sampai saat itu. 

Sesuatu jatuh ke tanah. Darah mulai mengalir keluar dari area yang terpotong, dan wajah 
Chun Wonryou memucat ketika matanya bergetar. 

"Kyyyaaaaaaah!" 

Teriakannya memenuhi tempat latihan. Lengan kanannya yang jatuh. Itu sama untuk 
sebagian besar seniman bela diri, tetapi untuk Klan Nafsu, lengan kanan seperti harta yang 
tidak bisa diganti. 

"AAAAAAAAAAH! Lengan saya! Lengan saya!!!" 

Dia berteriak ketika dia meraih lengannya di tanah, tidak berpikir tentang menghentikan 
pendarahan. Itu sangat tiba-tiba sehingga semua orang menatap kosong sebelum mereka 
sadar kembali. 

Instruktur kelompok ke-5 dengan cepat berlari, meraih lengan yang terpotong, dan 
menekan titik darah Wonryou. Dia kemudian melepas pakaiannya untuk membungkusnya 
di lengannya untuk menghentikan pendarahan. Itu baru tiga minggu, tetapi Instruktur 
Wuchil memelototi Yeowun yang telah melukai muridnya begitu mengerikan dan 
memalingkan muka. Di dalam Akademi Iblis di mana yang kuat mengambil semuanya, 
Yeowun tidak melakukan kesalahan. 

"Whoa ..." 

Lee Hameng tercengang. Dia tahu keterampilan pisau Right Guardian Submeng lebih baik 
daripada orang lain dan apa yang Yeowun lakukan adalah salinan sempurna dari Submeng 
sendiri, jika tidak mempertimbangkan pengalaman dan energi internal. 

'Pemabuk ... apa yang telah kamu lakukan?' 
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Dia telah menciptakan karya besar entah dari mana hanya dalam dua minggu. Hameng 
berpikir Yeowun tidak akan beruntung pada awal tes kedua, tetapi dia salah. 

'Tidak. Itu bukan Submeng. ' 

Dia akan mengira itu adalah Submeng jika Yeowun hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi 
dia telah lulus tes kedua dengan mudah. Dia mengalahkan Wonryou dalam menggunakan 
taktik formasi, dan Hameng menyukai betapa agresifnya Yeowun dalam menghadapi 
musuh-musuhnya. 

'... Mungkin aku seharusnya menganggapnya sebagai muridku sebelum Submeng 
melakukannya.' 

Hasilnya datang sebagai penyesalan bagi Hameng. Tapi dia adalah Kepala akademi, dan 
Submeng sudah menjadi guru Yeowun. Hameng bangkit dan berteriak, "Selamat untuk 
kelompok ke-8 atas kemenangan mereka." 

"Whoaaaaaa!" 

Anggota kelompok ke-8 berteriak dengan gembira. 

"Aku lulus tes kedua. Wah...' 

Chun Yeowun juga menyadarinya dengan mendengar anggotanya berteriak kegirangan. 

"Kembalilah sekarang." 

Mereka kembali ke posisi mereka dengan gembira. Kemenangan kelompok ke-8 tidak 
hanya memberi Chun Yeowun kebahagiaan. 

"Chun Yeowun." 

"Dia menyembunyikan keahliannya." 

"Petani berani mengalahkan Klan Nafsu?" 

'... Aku harus memperhatikannya.' 

Kemampuan Chun Yeowun sekarang telah diungkapkan kepada semua orang di dalam 
akademi. Sekarang, semua siswa dari klan dan pangeran tingkat tinggi mulai fokus 
padanya. Dan untuk Chun Jongsum yang membenci Yeowun sebanyak Mukeum, ia mulai 
merencanakan ke depan. 

Tes dimulai lagi ketika kelompok berikutnya siap. Saat mereka berjalan maju, Yeowun 
merasakan sensasi permusuhan yang samar dan berbalik. Ha Ilming yang memelototinya. 

'Sekarang kamu tau?' 
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Yeowun tersenyum dan Ha Ilming merengut. 

'Kamu!' 

Ha Ilming tidak mengira Yeowun adalah biang keladinya sampai ujian berlanjut. Setelah 
melihat Yeowun menyerang Wonryou, ia menjadi yakin bahwa itu adalah Yeowun. Dia 
tidak bisa melewatkannya karena dia telah diserang oleh Yeowun malam itu. 

'Bajingan!' 

Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berada di tengah-tengah tes dan dia 
harus menyelesaikan tes pertama. 

"Hehehe...' 

Grup ke-7 sangat senang melihat setengah anggota kelompok ke-6 tertatih-tatih ke atas 
panggung. Ini akan menjadi kemenangan yang mudah. 

'Menyerang semua anggota? Siapa pun yang melakukannya sangat agresif. ' 

Hameng juga tertarik melihat hal seperti itu. Dia belum pernah melihat serangan pada 
siswa sebanyak ini sebelumnya. 

"Mulai!" 

Kelompok ke-7 mulai mengisi dengan formasi pengisian. 

"Enam!" 

Itu adalah formasi jala. Grup ke-7 bergerak cepat untuk masuk ke formasi, tetapi kelompok 
ke-6 tidak bergerak. Ha Ilming kembali memandang anggotanya dan mendidih, "Kalian 
semua harus berterima kasih kepadaku selamanya." 

Apa artinya itu? Ha Ilming kemudian menyalakan pedangnya dan berteriak. 

"Formasi tombak!" 

"Formasi tombak!" 

Anggota kelompok ke-6 bergerak perlahan untuk mengubah formasi dan pemimpin 
kelompok ke-7, Wujun, mengejek. 

"Hah! Bodoh sekali. Memberitahu kami formasi apa yang mereka gunakan? " 

Dan formasi itu memang formasi tombak yang lemah terhadap formasi jala seperti yang 
terlihat dari pertempuran dengan kelompok ke-8. 
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'Pengorbanan yang mulia untuk anggota Anda, ya?' Wujun berpikir ketika dia dan 
kelompoknya menyerbu masuk. Dan ketika mereka akan bertabrakan ... 

"Selamat tinggal!" 

Wujun melemparkan perisainya dengan energi internal, tetapi Ha Ilming melemparkan 
perisainya di tanah dan meraih pedangnya dengan dua tangan. 

'Apa?' 

Dua tangan Ha Ilming kemudian mulai mengembang dan dia mengayunkan pedangnya dari 
bawah ke atas. 

"Sialan!" 

Wujun menurunkan perisainya ke dasar, tetapi perisai itu hancur dan terlempar ke atas. 
Wujun menatap tamengnya dengan kaget dan dorongan kuat Ha Ilming datang ke dadanya. 

"URGH!" 

Pedang menembus dada Wujun. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia bahkan tidak 
bisa bicara. 

"Ugh!" 

Ha Ilming kemudian memfokuskan energi internal di kakinya dan berteriak, "PUSH!" 

Anggota kelompoknya kemudian mulai meletakkan perisai di depan dan mulai bergerak. 
Ha Ilming kemudian menggunakan Wujun seperti perisai untuk mendorong maju. 

"ARGH!" 

Kelompok ke-7 mulai bergerak mundur dengan panik. Hasil ini benar-benar berbeda dari 
semua kelompok lain. Setiap siswa yang menonton menjadi tercengang dan Hameng 
hampir meledak tertawa. 

'Ha ha ha! Pertempuran macam apa ini? ' 

Hasil ini dicapai hanya dengan kekuatan satu orang. Hameng ingin tahu bagaimana Ha 
Ilming akan lulus ujian dengan kelompoknya yang terluka, dan ini di luar dugaan. 

"Akademi tahun ini mengasyikkan." 

Hameng kemudian bangkit dan berteriak, "Selamat ..." 
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Grup ke-6 berteriak dengan gembira. Dan ketika mereka dipenuhi dengan sukacita, Ha 
Ilming melirik Wujun sebelum dia berbalik untuk melihat Yeowun yang sedang menonton. 
Ekspresinya mengatakan ini: "Kamu berikutnya." 

Yeowun kemudian menyadari bahwa ia telah menciptakan musuh yang menyebalkan. 

Tes berlanjut dengan kelompok lain dan mereka tidak terlalu menarik. Mereka kebanyakan 
pertempuran formasi normal. Banyak siswa terluka, tetapi satu-satunya yang terbunuh 
adalah pemimpin kelompok ke-7, Wujun. Sekarang, hanya 270 siswa yang tersisa dan 
mereka pindah ke tahap ketiga. 
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Chapter 30 
Bab 30: Buku-buku rahasia perpustakaan Akademi (2) Semua taruna diberhentikan dari 
tempat latihan setelah tes kedua. Mereka berkaki ringan karena merekalah yang telah lulus 
ujian. Bertolak belakang dengan harapan mereka mendengar rincian tentang tes ketiga, Lee 
Hameng, Guardian Kiri dan Kepala Akademi Iblis, memberi mereka liburan. 

"Aku bertepuk tangan untuk kalian masing-masing karena telah lulus ujian kedua. Anda 
akan diberikan tiga hari istirahat. " 

"Whoaaaa!" 

Semua siswa bersorak dengan teriakan. Tiga minggu terakhir sibuk untuk mereka. Tiga 
hari liburan ini adalah untuk para siswa sehingga mereka dapat mengambil waktu untuk 
pulih, tetapi juga untuk instruktur yang membutuhkan istirahat. 

Di kantor di lantai pertama gedung utama, ada meja rapat panjang dengan tumpukan 
dokumen yang sedang dilalui instruktur. Seseorang mendatangi Lee Hameng dengan 
setumpuk dokumen terorganisir. 

"Ini adalah evaluasi dan informasi mengenai taruna yang gagal melalui kelompok kelima." 

"Baik." 

Lee Hameng menerima dokumen dan membalik-balik halaman sambil menggelengkan 
kepalanya. 

"Kami memiliki banyak taruna yang gagal." 

"Apakah kamu berbicara tentang yang dari klan tingkat tinggi?" 

"Ya, mereka kehilangan peluang bagus." 

Hameng terus memeriksa dokumen-dokumen itu. Ada banyak orang yang akan lulus 
dengan mudah jika bukan karena pengujian kelompok. Bahkan Chun Wonryou yang 
merupakan salah satu kandidat untuk naik takhta pun dimasukkan. 

"Yah, bukankah itu sebabnya kita di sini untuk melakukan pekerjaan ini?" 

"Haha, ya. Itu benar." 

Akademi Iblis terbuka untuk setiap sepuluh tahun sekali selama empat tahun saja. Akademi 
secara ketat didasarkan pada kompetisi dan tidak memberikan kesempatan kedua kepada 
siswa yang gagal atau individu yang berbakat. Ini telah menjadi masalah dengan berbagai 
keluarga, dan setelah melalui pertemuan, sejumlah kompensasi yang wajar dibuat. 
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"Jika kita benar-benar mendasarkan segalanya dari aturan asli akademi, kita tidak akan 
melakukan ini." 

"Ya, tapi kamu akan mendengar semua keluhan dari berbagai klan." 

Kompensasi tersebut adalah untuk memberikan evaluasi yang adil kepada para individu 
dan memberi mereka peringkat dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. 
Gagal dalam ujian kedua berarti bahwa tidak ada yang akan menjadi prajurit kelas tiga, 
tetapi itu dianggap sebagai pemborosan individu yang berbakat. Karena itu, itu diubah. 

Tetapi mengapa itu tidak diumumkan sebelumnya? Itu karena sistem berbasis bakat 
akademi. Jika para siswa mengetahui bahwa mereka akan diberikan evaluasi yang adil dan 
gelar yang pantas didapatkan bahkan jika mereka gagal, mengapa mereka 
mempertaruhkan hidup mereka dalam kompetisi? 

Para siswa yang gagal kehilangan Bola Naga Hitam dan akses ke perpustakaan, tetapi 
kompensasinya dapat diterima. 

"Hmph. Ngomong-ngomong, mereka seharusnya merangkak ke perpustakaan sekarang. " 

Hameng berpikir sambil meregangkan badan untuk istirahat. Dan seperti yang sudah dia 
duga, pintu masuk ke perpustakaan penuh sesak dengan ratusan siswa yang mencoba 
masuk. 

"Ada banyak dari mereka." 

Sebagian besar ada di sini untuk naik ke lantai dua, dan Chun Yeowun adalah salah satunya. 
Awalnya ada lebih banyak, tetapi separuh dari mereka kembali ke asrama untuk mencoba 
lain waktu. 

"Aku akan pergi ke lantai satu." 

Itu adalah kunjungan pertama Yeowun ke perpustakaan. Sebagian besar taruna sudah 
menggunakan waktu mereka di lantai pertama, tetapi Yeowun menggunakan waktu itu 
untuk melakukan simulasi dengan Nano. Pilihan untuk melakukannya juga sebagian karena 
saran Submeng. 

'Berkonsentrasilah untuk mempelajari bilahku dan keterampilan bernafas sampai kamu 
mencapai tahap kedua. Itu akan meningkatkan peluang Anda untuk pindah. ' 

"Tentu saja, Guru. Tapi bukankah aku juga harus mengunjungi perpustakaan? ' 

'Tidak. Anda telah mempelajari seni bela diri yang berada di lantai empat atau lima 
perpustakaan, jadi jangan buang waktu Anda dengan mempelajari seni bela diri di lantai 
pertama. ' 
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Dia benar. Tarian Pisau Kupu-kupu dan Breathing of Thousand Martials adalah beberapa 
seni bela diri terbaik yang ditempatkan di lantai atas perpustakaan. Chun Yeowun 
mengindahkan saran dan fokus pada pelatihan keterampilannya. Ketika dia mendapatkan 
liburan tiga hari, dia memutuskan untuk mengunjungi lantai pertama dan kedua 
perpustakaan. 

'Satu jam.' 

Itu adalah batas waktu yang diberikan untuk lantai pertama. Itu adalah waktu yang sangat 
singkat untuk melihat-lihat buku, tetapi itu tidak masalah bagi Yeowun. 

"Aku akan memindai sebanyak yang aku bisa." 

Tujuannya adalah untuk memindai sebanyak yang dia bisa dalam batas waktu. 
Perpustakaan itu berbentuk seperti menara, dan setiap lantai yang lebih tinggi memiliki 
lebih sedikit ruang. Tidak ada jendela dan satu-satunya pintu masuk adalah dari pintu 
masuk di lantai pertama. 

"Aku harus menyerah untuk mencoba menyelinap masuk." 

Chun Yeowun kaget melihat ini. Perpustakaan memiliki salah satu langkah pengamanan 
teratas di seluruh kastil Demonic Cult. 

"Hei, antre!" 

Semua taruna berbaris untuk menuliskan nama mereka, dan mereka masing-masing 
menerima dua lilin merah. Salah satu dari mereka memiliki garis yang menunjukkan 
berapa jam yang telah mereka habiskan. Salah satu lilin ditempatkan di pintu masuk, dan 
yang lain adalah untuk kadet untuk dibawa berkeliling untuk melacak waktu. 

"Apa? Satu setengah jam?" 

"Kenapa pendek sekali ?!" 

Beberapa taruna menghela nafas di pintu masuk. Sepertinya waktu yang diberikan untuk 
lantai dua juga tidak terlalu lama. Dan kemudian giliran Chun Yeowun untuk masuk. 

"Lantai kedua?" 

"Tidak pak. Lantai pertama. " 

"Apa? Anda belum mengunjungi lantai pertama? " 

Instruktur memandang Yeowun dengan curiga dan membolak-balik buku yang mencatat 
semua pintu masuk ke lantai pertama untuk memeriksa apakah nama Yeowun ada di sana. 

"Tidak? Hmm. " 
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Dia menjadi penasaran mengapa Yeowun belum mengunjungi lantai pertama, tetapi itu 
tidak masalah baginya sehingga dia menempatkannya di halaman terakhir buklet dan 
berkata, "Tulis namamu di sana." 

Yeowun kemudian menerima dua lilin. Lilin-lilinnya lebih pendek daripada lilin-lilin yang 
diterima para taruna lain di lantai dua. 

"Kamu akan diizinkan satu jam. Jika Anda melampaui batas, Anda akan diseret keluar dan 
dihukum. Pastikan Anda memeriksa waktu. " 

"Ya, Tuan," jawab Yeowun dengan santai dan memasuki perpustakaan. Seorang penjaga di 
pintu masuk memberinya sebuah kotak dengan pegangan sehingga Yeowun bisa menaruh 
lilin di dalamnya. Ini untuk melindungi buku dari kebakaran yang tidak disengaja. Ketika 
dia berjalan masuk, dia melihat seluruh dinding ditutupi dengan rak buku yang penuh 
dengan buku. Selain itu, ada rak buku di semua tempat. Banyaknya baris menyulitkan 
untuk menghitung berapa banyak buku yang ada. 

"Whoa." 

Yeowun heran. Dia belum pernah melihat begitu banyak buku dalam hidupnya. Dia 
kemudian dengan cepat pergi dan mengambil buku pertama yang dilihatnya. Sampul buku 
itu bertuliskan: Pedang Lima Bela Diri. 

"Aku tidak punya waktu." 

Lantai pertama memiliki buku yang kurang penting, tetapi lebih baik untuk mengetahui 
lebih banyak daripada tidak sama sekali. Karena semua taruna ada di lantai dua, itu baik 
bagi Yeowun untuk berkonsentrasi sendirian. 

'Nano, aku akan melihat-lihat halaman. Pindai semuanya. ' 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian mulai membolak-balik buku. Hanya butuh satu menit baginya untuk 
membaca seluruh buku. 

[Pemindaian selesai.] 

Dia kemudian melanjutkan membaca buku apa saja yang bisa dia temukan dan 
melanjutkan membaca buku apa saja yang bisa dia dapatkan. Nano terus memberitahunya 
setiap kali pemindaian selesai. Begitu Yeowun dapat memindai lebih dari lima puluh lima 
buku, langkahnya menjadi lebih cepat. Dia kemudian bergerak ke tengah lantai untuk 
melihat buku-buku di tengah. 

'Hah?' 
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Di tengah perpustakaan, ada sebuah monumen batu raksasa yang samar-samar menyala 
biru. Di sebelahnya ada seorang pria paruh baya dengan janggut panjang duduk di kursi. 
Sepertinya dia adalah penjaga yang mengawasi lantai pertama. 

"Ada apa dengan batu ini?" 

Saat dia berjalan melewatinya dengan tatapan ingin tahu, pria paruh baya itu memandangi 
label Yeowun dan berbicara kepadanya. 

"Ini ditinggalkan oleh pendiri kami, Chun Ma." 

"Chun Ma?" 

Yeowun menjadi tertarik setelah mengetahui rahasia di balik batu bercahaya biru ini. Pria 
itu kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menambahkan, "Itu dibuat dengan batu 
mutiara biru." 

Batu mutiara biru lebih kuat daripada jenis batu lainnya karena sulit untuk menggores 
tanpa energi internal yang tepat. Ada juga sebuah puisi yang ditulis di atas batu yang 
kelihatannya telah diukir dengan jari. 

"Apakah ini ditulis dengan tangan?" 

"Luar biasa bukan? Kita tidak bisa melakukan ini dengan pedang kita, tetapi Pastor Chun 
Ma melakukannya dengan jarinya. " 

Bahkan prajurit yang paling kuat akan mengatakan bahwa tidak mungkin meninggalkan 
ukiran seperti itu pada batu mutiara biru. 

"Sebagian besar terlalu sibuk melihat buku-buku yang mereka lewatkan untuk melihat ini, 
tetapi Anda tampaknya mengenali prestasi terbesar leluhur Anda." 

"Aku hampir melewatkannya juga." 

Pria itu menyeringai mendengar kata-katanya. 

"Ya, tapi itu wajar. Siapa yang akan peduli dengan batu belaka yang ditinggalkan oleh 
seseorang di zaman kuno ketika Anda sibuk menggali buku? " 

Dia telah menjaga tempat ini selama dua puluh tahun, tetapi dia tidak pernah melihat orang 
yang memperhatikan batu itu. Itu sama bahkan untuk mereka yang memiliki darah Chun. 

"Yah, aku mengambil terlalu banyak waktumu. Lanjutkan bisnis Anda. " 

"Terima kasih Pak." 
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Mereka hanya berbicara kurang dari satu menit, jadi Yeowun tersenyum dan berjalan 
melewatinya menuju sisi berlawanan dari batu. Dia tidak bisa memindai buku-buku ketika 
pria itu mengawasinya, jadi dia melirik batu yang seharusnya diletakkan leluhurnya di 
sana. Dia kemudian memperhatikan bahwa batu itu memiliki bekas luka yang tajam. 
Sepertinya sudah dilakukan untuk menutupi sesuatu. 

'Apa?' 

Yeowun kemudian berjalan mendekat untuk memeriksa tanda. Sepertinya itu dibuat 
dengan senjata tajam. 

'Nano, analisis ini.' 

[Memindai permukaan batu mutiara biru.] 

Nano mulai menganalisis permukaan melalui mata Yeowun. Segera, Nano menyelesaikan 
analisis. 

[Lengkap. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh pedang tajam.] 

"Tanda pedang?" 

Yeowun terkejut. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu di atas batu yang ditinggalkan 
oleh bapak pendiri sekte itu? Nano kemudian menambahkan beberapa komentar 
tambahan. 

[Setelah analisis lebih lanjut, tampaknya tanda itu ditinggalkan oleh dua entitas yang 
berbeda.] 

'Dua orang?' 
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Chapter 31 
Bab 31: Buku-buku rahasia perpustakaan Akademi (3) 'Nano, bisakah kamu melacak tanda 
pedang melalui augmented reality dalam mode 3D?' 

Chun Yeowun, yang sekarang sudah terbiasa dengan kemampuan Nano, memesan Nano 
dengan mudah. 

[Mengaktifkan.] 

Garis putih muncul dalam visi Yeowun dan realitas yang diperbesar ditunjukkan. Suara 
Nano segera menyusul. Realitas yang diperbesar telah menciptakan gambar 3D pedang 
yang terperinci dan mereka menciptakan setiap tanda. 

"Oh." 

Dia tidak menyadarinya ketika dia hanya memolesnya, tetapi tanda memiliki berbagai 
kedalaman dan sudut pada batu. Apakah ini dilakukan dengan sengaja untuk 
menyembunyikan sesuatu yang lain? 

"Mungkin itu menghapus kesadaran seseorang akan kebenaran?" 

Yeowun merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika orang yang meninggalkan puisi di 
batu itu menemukan ayah Chun Ma, maka mudah ditebak siapa yang meninggalkan bekas 
pedang asli. Dan jika itu ditinggalkan oleh Chun Ma juga, kemungkinan tanda pedang itu 
mewakili jejak penemuan Chun Ma akan kebenaran. 

'Nano, bisakah kamu mencari tahu siapa yang meninggalkan jejak? Bisakah Anda melacak 
jejak yang ditinggalkan terlebih dahulu lalu menghapus sisanya? ' 

[Dimengerti.] 

Yeowun kemudian melihat tanda pedang yang tak terhitung dihapus dan hanya tersisa 
dengan beberapa tanda pedang. Matanya bergetar. Itu bukan karena kemampuan Nano, 
tapi kejutan Yeowun. 

'Itu-ini keterampilan pedang.' 

Yeowun kemudian menyadari itu bukan hanya jejak biasa. Itu adalah jejak keterampilan 
pedang yang diciptakan dari berbagai gerakan. Ada pola dan gerakan tertentu untuk 
meninggalkan bekas pedang. 

'Aku bisa melihat itu dari skill pedang, tapi ini tidak cukup.' 

Yeowun tidak memiliki pengalaman untuk menganalisanya dengan baik, tetapi Yeowun 
memiliki Mesin Nano, atau teknologi masa depan. 
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'Nano, bisakah kamu melacak kembali tanda-tanda ini dan mencari tahu gerakan apa yang 
dilakukan orang untuk menciptakan ini?' 

[Positif. Namun, saya membutuhkan kepadatan batu mutiara biru untuk secara akurat 
menggambarkan tingkat kekuatan yang diperlukan untuk meninggalkan bekas.] 

"Kau tidak ingin aku menghancurkannya, kan?" 

Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak bisa berani merusak batu ketika bahkan prajurit 
terkuat pun tidak bisa melakukannya. Selain itu, penjaga itu masih duduk di depan batu. 

[Aku bisa menganalisanya jika kamu meletakkan telapak tanganmu di permukaan.] 

Yeowun mengangguk dan meletakkan tangannya di atas batu. Dia kemudian merasakan 
perasaan geli di telapak tangannya. 

[Lengkap. Karena kepadatan berlian adalah 10, batu mutiara biru memiliki kepadatan 7.] 

Sungguh mengherankan bahwa batu itu memiliki kepadatan seperti itu. 

"Apakah itu sulit?" 

Yeowun kemudian berpikir bahwa orang yang meninggalkan tanda di batu ini pasti sangat 
kuat. Dia kemudian datang ke satu pikiran. 

'Tunggu ... siapa yang membuat tanda di atasnya?' 

Suara Nano kemudian bergema di telinganya .. 

[Gerakan rekreasi yang menciptakan jejak pedang.] 

Avatar manusia yang tidak jelas muncul di depan Yeowun dan mulai bergerak. Banyak 
gerakan dari skill pedang dilepaskan secara instan. Itu sangat cepat. Yeowun mengira tanda 
itu telah ditinggalkan melalui banyak gerakan karena ada begitu banyak tanda, tetapi itu 
hanya hasil dari satu kombinasi. 

'A ... apa?' 

Yeowun kaget. Dia hanya mempelajari keterampilan belati dan Tarian Pisau Kupu-kupu, 
tetapi dia tahu bahwa gerakan yang dia saksikan sekarang berada di tingkat yang lebih 
tinggi. 

'Tidak mungkin.' 

Yeowun berpikir untuk melawannya dengan Tarian Kupu-Kupu, tapi dia tidak bisa 
menemukan cara untuk menghadapinya secara efektif. Itu sangat kuat. 
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'T ... Nano. Apakah ini dari satu formasi? ' 

[Ini dianalisis agar semuanya saling berhubungan. Dalam standar seni bela diri yang Guru 
ketahui, ya.] 

Yeowun kemudian merasakan jantungnya berdebar kencang dan kakinya bergetar. 
Gerakannya sempurna. Dia kemudian menelan tenggorokannya dan bertanya, 'Apakah ada 
formasi lain?' 

[Setelah analisis yang cermat, ditemukan hanya satu formasi.] 

Yeowun menanyakan hal ini karena Tarian Pedang Kupu-kupu diciptakan dengan dua 
puluh empat gerakan dasar. Tiga gerakan dihubungkan satu sama lain untuk membuat 
formasi tunggal. Formasi terakhir dari skill adalah formasi utama yang terdiri dari delapan 
gerakan dasar dan bahkan Submeng membutuhkan setengah tahun untuk mempelajarinya. 
Yeowun dapat mempelajarinya dengan mudah dengan bantuan dari Nano, tetapi bahkan ia 
merasakan ketegangan otot dari formasi terakhir. 

'Dua puluh empat gerakan dalam satu formasi ... itu sempurna. Bagaimana jika ada lebih 
dari satu? ' 

Bahkan jika itu sempurna hanya dengan satu, tidak mungkin keterampilan pedang akan 
terdiri dari satu formasi. Yeowun kemudian berpikir mungkin ada lebih dari satu batu ini. 

'Nano, simpan gerakan pedang yang baru saja aku lihat.' 

[Dimengerti.] 

Dia ingin mempelajari gerakannya, tetapi dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak 
berharap banyak dari perpustakaan, tetapi ini adalah penemuan yang luar biasa. 

"Aku hampir merindukan harta karun itu karena jejak. Siapa pun itu, dia melakukannya 
dengan sengaja. Yah, itu juga hanya memungkinkan saya untuk mendapatkannya, jadi 
mungkin saya harus berterima kasih padanya. ' 

Keterampilan pedang akan ditemukan jika bukan karena tanda pedang. Nano berbicara 
kepadanya. 

[Setelah menganalisis tanda pedang yang tersisa dari aslinya, ditemukan dibuat dengan 
empat puluh lima gerakan dasar pedang.] 

'Apa?' 

Yeowun hampir tersentak kaget. Dia hanya berpikir itu dibiarkan untuk menyembunyikan 
tanda asli, tetapi ternyata tidak. 

[Dan itu ditinggalkan seiring waktu.] 
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"Itu tidak dibuat sekaligus?" 

Itu dibuat oleh satu orang, tetapi ditinggalkan seiring waktu. Itu membingungkan Yeowun. 

'Semua ini dari skill pedang? Lalu mengapa...?' 

Yeowun kemudian mengeluarkan perintah lain untuk Nano. Dia sekarang sudah lupa 
tentang memindai buku sepenuhnya. 

'Nano. Simulasikan empat puluh lima gerakan skill pedang. ' 

[Dimengerti. Mengaktifkan ...] 

Dan sama seperti sebelumnya, sosok berbentuk manusia muncul di depannya dan dengan 
cepat mulai bergerak. 

'Apa?' 

Saat skill pedang dilepaskan satu per satu, ekspresi Yeowun berubah menjadi shock. Dari 
yang pertama sampai yang kesepuluh, sampai yang kedua puluh, dan yang ketiga belas, 
Yeowun tidak bisa menyembunyikan keheranannya. 

"Tidak mungkin ... semakin mendekati kesempurnaan!" 

Itu sudah mengejutkan oleh langkah kedua puluh, tetapi pada saat melewati serangan 
keempat puluh, itu hampir sempurna. Pada gerakan empat puluh lima terakhir, wajah 
Yeowun basah oleh keringat. 

[Lengkap.] 

'Hah?' 

Yeowun kemudian kembali ke akal sehatnya. 

"Oh, aku berkeringat." 

Dia menyeka keringat di wajahnya. Sangat mengejutkan bahwa dia sekarang sangat haus 
karenanya. Dia kemudian memerintahkan, 'Nano, bisakah kamu menerapkan dua 
keterampilan pedang pada avatar dan membiarkan mereka bertarung?' 

[Mengaktifkan mode pertempuran.] 

Dua avatar muncul di depannya. Mereka saling memandang dan mereka masing-masing 
mulai menggunakan keterampilan pedang yang berbeda. Pertempuran langsung berakhir, 
dan hasilnya di luar dugaan. Yeowun bergumam dengan tak percaya, "Itu ... dilawan ..." 
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Keterampilan pedang keempat puluh lima yang terakhir dengan mudah membalas mantan 
yang Yeowun dianggap sempurna dan memotong leher avatar lawan. 
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Chapter 32 
Bab 32: Buku-buku rahasia perpustakaan Akademi (4) Chun Yeowun merasa bersemangat 
setelah menemukan keterampilan pedang di balik batu mutiara. 

'Tidak disangka ada yang memperhatikan ini ...' 

Beruntung dia menemukan penemuan seperti itu. Yeowun memerintahkan, 'Nano, hafalkan 
empat puluh lima keterampilan ini.' 

[Dimengerti.] 

Yeowun tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Pria paruh baya itu kemudian 
menghampirinya dengan tatapan ingin tahu. 

"Hah? Apakah kamu masih di sini? " 

"Oh .. eh ..." 

"Ah, jadi kamu melihat bagian belakang. Ini berantakan, bukan? " 

Pria itu tersenyum pahit, "Bukankah itu memalukan? Ada desas-desus bahwa bagian 
belakang batu itu menyimpan rahasia bagi penemuan Pastor Chun Ma tentang kebenaran 
dengan pedang. " 

"Oh?" 

Yeowun menatap pria itu dengan ekspresi penasaran, tapi dia menggelengkan kepalanya 
saat dia merasakan tanda kacau di atasnya. 

"Siapa pun yang melakukan ini melakukan hal yang mengerikan. Mungkin dia ingin 
mengambil semua kemuliaan untuk dirinya sendiri. " 

Chun Yeowun terkejut. Jika orang ini telah menjaga batu untuk waktu yang lama, dia 
seharusnya memiliki cukup waktu untuk melihat tanda-tanda ini, tetapi dia hanya berpikir 
bahwa itu adalah tindakan menghancurkan catatan sebelumnya. 

"Tidak ada yang memperhatikannya kalau begitu." 

Tapi ada satu hal yang Yeowun tidak ketahui di sini. Untuk menemukan keterampilan 
pedang apa yang digunakan, orang yang mengamatinya harus memiliki lebih banyak 
pengetahuan dalam seni bela diri. Namun, dua skill pedang yang tersisa di batu ini bahkan 
melampaui level Guardian Submeng Kanan. Yeowun kemudian bertanya kepada pria itu, 
"Apakah ada lebih banyak batu seperti ini di perpustakaan?" 
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Itu pertanyaan penting. Jika batu itu hanya memiliki satu formasi semula, dia pikir 
mungkin saja lebih banyak batu yang tersisa dengan formasi lain. Pria itu menjawab, "Saya 
hanya tinggal di lantai pertama, tetapi saya mendengar ini ada di setiap lantai." 

Itu yang ingin didengar Yeowun. Dia mengangguk pelan. 

"Oh ... hampir berakhir." 

Waktu sekarang sudah hampir habis, tetapi dia tidak peduli. Dia mendapatkan sesuatu 
yang lebih baik daripada memindai melalui buku. 

"Oh, apa kau hampir selesai di sini?" 

"Ya." 

Yeowun tersenyum dan pria itu menunjuk ke arah di perpustakaan. 

"Periksa bagian 'Origins'. Tidak ada banyak buku seni bela diri yang berguna di sini, tetapi 
buku-buku itu mungkin membantu Anda. " 

"Oh!" 

"Ini permintaan maaf saya untuk meluangkan waktu Anda." 

Dia kemudian menepuk bahu Yeowun dan kembali ke tempat duduknya. Yeowun 
kemudian membungkuk kepada pria itu dan pergi ke rak. 

"Oh ..." 

Buku-buku di sini memiliki dasar-dasar semua seni bela diri dan asal-usulnya. Yang 
menarik perhatian Yeowun adalah buku berjudul 'Origin of Internal Energy'. 

"Nano, pindai bukunya." 

Yeowun kemudian mulai membaca buku dan menyadari bahwa informasi yang 
dikandungnya tampak berguna. Itu adalah buku yang menjelaskan dasar energi internal 
yang dapat membantu Nano menganalisis dan membantu keterampilan bernafas. Yeowun 
kemudian menggunakan seluruh waktu yang tersisa untuk memindai buku-buku di rak. Dia 
tidak menyadarinya sekarang, tetapi ini nantinya akan membantunya dalam menciptakan 
seni bela diri sendiri. 

"Hmph. Anda tepat waktu. " 

Instruktur di pintu masuk mengerutkan bibir. Yeowun baru saja berhasil keluar tepat 
waktu. 

"Kamu bisa pergi sekarang." 
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Instruktur mengatakan dia bisa pergi, tetapi Yeowun belum selesai. Dia ingin pergi ke 
lantai dua untuk memeriksa sesuatu segera. 

"Aku juga ingin pergi ke lantai dua." 

"Apa?" 

Instruktur menjadi bingung. Sebagian besar siswa akan sibuk kembali ke kamar mereka 
sehingga mereka dapat menuliskan apa yang mereka hafal, tetapi keputusan Yeowun untuk 
pergi ke lantai dua tidak masuk akal. Namun, instruktur hanya berpikir bahwa mungkin 
Yeowun tidak menganggap buku-buku di lantai pertama itu penting. 

"... Tulis namamu." 

"Ya pak." 

Yeowun kemudian diizinkan masuk. Ada tangga di dekat pintu masuk tepat sebelum lantai 
pertama. Penjaga yang berdiri di tangga memeriksa lilin Yeowun dan membiarkannya naik. 

Lantai kedua lebih kecil dari lantai pertama. Di dalam, sejumlah besar kadet sedang 
membaca dan menghafal buku-buku. 

"Oh, mereka masih di sini." 

Sebagian besar taruna di sini memiliki sedikit waktu tersisa ketika mereka memasuki lantai 
sekitar waktu yang sama dengan Yeowun. Buku-buku ini tidak banyak membantu bagi 
mereka yang berasal dari klan yang kuat, tetapi itu sangat membantu bagi mereka yang 
berasal dari klan berpangkat rendah dan mereka menghafal secepat mungkin. 

"Oh." 

Yeowun kemudian melihat orang yang tak terduga. Itu adalah Chun Yuchan dari Blade Clan. 
Berbeda dengan kandidat lain yang meremehkan buku-buku di lantai ini, dia di sini 
mencari melalui berbagai buku pisau. 

"Mungkin aku harus mewaspadai dia." 

Orang-orang yang berusaha lebih keras dalam hal-hal yang tampak tidak berguna lebih 
berbahaya baginya. Yeowun lalu berjalan diam-diam ke tengah lantai. 

'Itu ada!' 

Ada batu mutiara biru berdiri dengan bangga di tengah. Tidak seperti penjaga di lantai 
pertama, penjaga di sini berjalan mengelilingi batu, memeriksa untuk melihat apakah para 
siswa menyalin buku-buku di sini. Yeowun lalu berjalan ke belakang batu. 

'Aku tahu itu!' 
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Dia hampir terengah-engah. Batu itu juga ditutupi tanda pedang. Yeowun memanggil Nano 
lagi. 

'Nano, pindai tanda-tanda itu dan analisislah.' 

[Dimengerti.] 

Nano mulai memindai jejak. 

[Tanda ditemukan yang ditinggalkan oleh entitas yang sama dari lantai pertama. Satu 
entitas meninggalkan satu formasi yang dibuat dengan dua puluh empat gerakan. Entitas 
lain meninggalkan total lima puluh enam formasi dari waktu ke waktu.] 

Nano jauh lebih cepat dalam pemindaian karena memiliki informasi sebelumnya. 

"Sekarang ada lebih banyak formasi di sini." 

Tampaknya orang yang menutupi tanda asli telah melanjutkan dengan pelatihan lebih 
lanjut. Yeowun ingin melihat bagaimana formasi lima puluh enam mampu melawan 
formasi asli, tetapi dia hanya bisa melakukannya nanti karena ada terlalu banyak orang di 
sekitar. 

'Nano, pindai dan simpan gerakan dan formasi pedang.' 

[Dimengerti.] 

"Aku punya empat formasi lagi ... heh heh." 

Yeowun kemudian melirik lilin. Bahkan belum mencair, jadi dia melewatkan menonton 
simulasi. 

'Jadi, aku masih punya satu setengah jam lagi. Saya kira buku-buku di sini lebih baik 
daripada yang ada di lantai pertama? ' 

Yeowun kemudian mulai membaca buku untuk memindai mereka. 

"Nano, pindai itu." 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian mulai berjalan melalui rak. Ketika Yeowun mulai memindai dengan 
kecepatan cepat, para kadet tertarik pada tindakannya. Suara Yeowun yang terus-menerus 
membalik halaman yang tidak konsentrasi. Mereka sudah terganggu oleh penjaga yang 
berkeliling, tapi ini lebih buruk. 

'Ugh, apa yang dia lakukan ?!' 
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'Ughhhhh!' 

Itu sangat menjengkelkan karena Yeowun hanya membaca-baca buku-buku itu. Namun, dia 
tidak mengganggu bacaan mereka secara langsung, jadi mereka juga tidak bisa mengajukan 
keluhan. 

'Ugh, aku tidak bisa membiarkannya mengalihkan perhatianku. Ayo fokus! ' 

Ketika Yeowun melewatinya, semua taruna berteriak secara internal. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 33 
Bab 33: Pendirian Kebenaran dari Pastor Chun Ma (1) Saat Chun Yeowun memindai buku-
buku itu, ada satu orang yang menatapnya dengan cermat. Itu adalah Chun Yuchan, 
pangeran dari Blade Clan. Dia telah fokus pada buku-buku yang berhubungan dengan 
pisau, tetapi dia tidak tahan melihat Yeowun yang hanya membaca-baca buku yang tak 
terhitung jumlahnya. 

'Hmm ...' 

Dia tidak terlihat seperti pangeran lainnya. Segera, sebagian besar taruna kehabisan waktu 
dan pergi. Lebih banyak taruna yang masuk, tetapi lebih kosong daripada ketika diisi 
dengan lebih dari 100 taruna. 

[Pemindaian selesai.] 

[Pemindaian selesai.] 

[Pemindaian selesai.] 

Ketika lilin Yeowun hampir sampai di garis, Nano berbicara kepadanya. 

[156 buku dipindai.] 

Sementara sebagian besar taruna menghafal satu hingga dua buku, Yeowun mampu 
memindai seratus kali lipat. 

"Ini seharusnya cukup." 

Dia telah memindai terlalu banyak buku. Jegal Hyun, yang dikenal memiliki pengetahuan 
paling banyak di Force of Justice tidak tahu banyak tentang Yeowun tentang keterampilan 
seni bela diri tingkat rendah sekarang. 

'Nano, analisis semua buku yang saya pindai hari ini dan simpan di program.' 

[Ya tuan.] 

Yeowun memindai buku-buku ini bukan hanya untuk mempelajarinya. Itu karena saran 
Submeng tentang pengalaman itu. 

'Dari apa yang bisa saya lihat, Tarian Pisau Kupu-kupu saya mungkin berada dalam sepuluh 
besar dalam aliran sesat, tetapi jangan terlalu sombong.' 

'Ya Guru.' 

'Bahkan jika kamu memiliki keterampilan, kamu perlu melatih ratusan dan ribuan kali.' 
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Pelatihan adalah bagian tersulit dari seni bela diri. Untungnya, Chun Yeowun dapat 
melewatkan bagian hart dengan bantuan Nano. 

'Hal kedua yang Anda butuhkan adalah pengalaman. Saya telah menyempurnakan seni bela 
diri saya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di mana saya 
mempertaruhkan hidup saya. Dalam hal itu, Akademi Iblis adalah tempat yang bagus untuk 
mendapatkan pengalaman seperti itu. ' 

Itu adalah kata-kata gurunya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
pengalaman itu sampai sekarang. Hanya pertarungan nyata yang dia alami sejauh ini 
adalah antara dia dan Chun Mukeum. Itu tentu saja membantu Yeowun dengan 
simulasinya, tetapi itu terbatas karena avatar Mukeum hanya tahu tiga formasi. Di sinilah 
pemindaiannya datang untuk membantu. 

'Nano, bisakah kamu membuat avatar Guard Jang juga?' 

[Itu mungkin karena informasi dasarnya sudah dianalisis saat memindai skill belati.] 

"Oh!" 

Yeowun kemudian bisa melawan Penjaga Jang. Dia lebih lemah dari Chun Mukeum, tetapi 
dia lebih sulit untuk ditangani karena tidak seperti Mukeum yang tahu tiga formasi, 
Penjaga Jang menggunakan semua formasi skill belati. 

'Tunggu .. kalau begitu aku bisa membuatnya menggunakan lebih banyak keterampilan!' 

Itulah bagaimana Chun Yeowun datang dengan ide baru. Namun, ada satu hal lagi yang 
perlu dia lakukan sebelumnya. Dia ingin melihat lebih dekat formasi pedang di batu 
mutiara biru dan memindahkannya ke dirinya sendiri. 

"Oh, aku hampir kehabisan waktu." 

Lilinnya hampir mencapai batas. Yeowun cepat kembali dan meninggalkan perpustakaan. 
Instruktur mengambil lilin darinya dan melingkari nama Yeowun di buku kecil. 

"Hmph. Kamu bebas pergi sekarang. " 

"Terima kasih Pak." 

Dan ketika dia berbalik, instruktur bergumam, "Oh, dan dia ingin tahu kapan kamu keluar?" 

"Hah?" 

"Lupakan." 

Yeowun merasa ingin tahu tentang itu, tetapi berbalik untuk kembali. 
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"Apakah seseorang menungguku?" 

Dia ingin bertanya siapa, tetapi sepertinya instruktur tidak akan memberitahunya. Yeowun 
berharap untuk kembali ke ruang pelatihan pribadinya sehingga ia bisa mentransfer 
keterampilan pedang. Langit sekarang cukup gelap. Dia harus kembali ke asramanya 
sebelum 22:30 sehingga dia tidak punya banyak waktu. 

Ada sebuah bangunan luas di sebelah bangunan utama yang memiliki 250 kamar bagi para 
taruna untuk berlatih sendirian. Itu sepenuhnya dapat diakses setelah tes kedua. Saat 
Yeowun masuk, seseorang muncul dan memblokirnya. 

"Ini dia, kadet ke-7." 

'Hah?' 

Yeowun memandangi bocah yang menghalanginya. Itu Ha Ilming, pemimpin kelompok ke-
6. 

"Mengapa kamu mencari saya?" 

Ha Ilming menjawab dengan suara kesal, "Apa? Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu 
membuat setengah anggota kelompokku menjadi lemas? " 

Berkat Yeowun, Ha Ilming harus menyerah pada setiap rencana formasi yang ia miliki 
untuk meraih kemenangan dengan kekuatannya sendiri. 

'Ugh ... aku sibuk, bung.' 

Namun, Yeowun hanya fokus untuk mempelajari keterampilan pedang. Pikirannya bahwa 
ia telah menarik musuh yang menyebalkan benar. 

"Tapi dia tidak lemah. Apakah saya perlu melawannya? ' 

Yeowun kemudian berpikir tidak ada jalan lain dan memutuskan untuk mengejeknya 
sehingga dia akan kehilangan ketenangannya. 

Yeowun tersenyum, "Oh, aku tidak menyuruhmu meninggalkan kamar malam itu." 

"OH! Tentu saja! Berkat kamu, benarkah itu? " 

Ha Ilming tidak menyukai ejekannya. 

"Dia tidak seperti kamu tahu siapa." 

Tidak semua orang jatuh ke ejekan seperti Chun Mukeum. Ha Ilming sudah melihat Chun 
Yeowun menggunakan skill pisau dan dia juga mematahkan tulang rusuknya, jadi dia 
sangat berhati-hati. 
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"Aku harus serius kalau begitu." 

Yeowun menjadi serius dan mempersiapkan diri. Tepat ketika mereka akan saling 
menyerang, seseorang memanggil mereka. Tetapi dua anak laki-laki tidak memalingkan 
muka karena mereka fokus satu sama lain. 

"Hei!" 

Dan pria itu muncul di antara mereka, menghalangi pandangan mereka. 

"Siapa kamu!" Teriak Ha Ilming. Ketika Yeowun melihat wajah si pengganggu, ia menjadi 
waspada. Itu adalah Chun Yuchan dari klan Blade. 

"Haha, kalian berdua benar-benar fokus." 

Chun Yuchan tertawa dan menoleh ke Yeowun. Sepertinya dia sudah menunggu Yeowun. 
Yuchan kemudian beralih ke Ilming. 

"Maaf, tapi aku sudah menunggunya sebentar. Bisakah saya berbicara dengannya dulu? 
Tidak akan butuh waktu lama, tolong? " 

Dia kemudian membungkuk. Ini adalah tindakan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dari 
pangeran mana pun. Ha Ilming menjadi tercengang. 

"Saya telah mencarinya sepanjang hari. Jangan beri aku omong kosong itu dan tersesat. " 

"Oh? Tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Hmm ... " 

Chun Yuchan terus berbicara dengan ekspresi bodoh di wajahnya dan Ilming tidak bisa 
menahan lagi. Dia menusukkan jari-jarinya ke depan seperti pedang untuk menggunakan 
keterampilan pedangnya. Dia menggunakan energi internal yang kuat dengan serangan itu. 

Namun, Chun Yuchan dengan mudah memblokir serangan itu dan tangannya berhenti tepat 
di sebelah leher Ilming. Jika itu adalah pedang asli, itu akan membunuh Ha Ilming. 

"K-kamu ...!" 

Ha Ilming terkejut. Yuchan tersenyum padanya. 

"Maukah kamu memberiku ruang sekarang?" 
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Chapter 34 
Bab 34: Pendirian Kebenaran dari Pastor Chun Ma (2) 'Gerakan dasar yang melawan 
formasi ?!' 

Chun Yeowun kagum dengan gerakan Chun Yuchan. Ha Ilming tidak percaya dia telah 
dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak siap untuk bertarung. Chun Yuchan 
tersenyum, "Ketika Anda mengambil langkah dengan tangan kanan Anda, lengan kanan 
Anda agak kaku dan jari-jari Anda tidak seimbang. Apakah Anda menyakiti tulang rusuk 
kanan Anda? " 

Mata Ha Ilming tumbuh lebih lebar karena terkejut. Yuchan tahu tentang cederanya hanya 
dengan mengamati beberapa gerakan. 

'Orang ini ... dia tidak seperti taruna lainnya!' 

Dia kemudian merasakan perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan Yuchan. Dan 
tidak seperti Ha Ilming yang serius, Chun Yuchan masih tersenyum. 

"Lalu akan jadi apa ini?" 

"Ugh." 

Ha Ilming mengerutkan kening saat dia mengangguk. Dia tidak berani melanjutkan. Yuchan 
kemudian menarik tangannya kembali dari leher Ilming. 

"Tunggu di sana. Tidak akan lama. " 

"...Masa bodo. Saya akan pergi. Anda mengambil waktu Anda atau apa pun. " 

Ha Ilming kemudian pergi untuk kembali ke asrama. Dia tidak merasa ingin melawan 
Yeowun ketika harga dirinya terluka. 

"Oh, dia cepat berubah pikiran." 

Chun Yuchan tertawa dan menggaruk kepalanya saat dia berjalan menuju Yeowun yang 
menjadi waspada terhadap pria itu. Dia adalah pangeran kedua yang mendekatinya setelah 
Chun Mukeum. 

"Apakah dia mencoba menurunkanku?" 

Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan jika dia mencoba untuk melawan 
Chun Yuchan dari apa yang baru saja dia lihat. Yeowun memberi perintah pada Nano. 

'Nano, aktifkan Augmented Reality. Aktifkan tutorial pertempuran dengan pengaturan 
Butterfly Blade Dance. ' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yeowun kemudian melihat garis-garis di garis pandangnya, menganalisis Chun Yuchan. 
Dan saat dia mempersiapkan diri, Chun Yuchan mengangkat kedua tangannya seolah-olah 
dia menyerah. 

"Whoa, ada apa dengan semua gugup?" 

'Hah?' 

Itu tidak bermusuhan. Chun Yeowun menjadi bingung mendengar reaksi bersahabat dari 
seorang anggota enam klan. 

"Baiklah. Saya kira itu alami di sepatumu. " 

Chun Yuchan mengangguk penuh pengertian dan Yeowun mengerutkan kening. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Uh, apa yang harus aku katakan ... Aku hanya mencoba untuk menyapa saudara tiri?" 

Chun Yuchan kemudian tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Chun Yeowun terkejut. Dia 
telah diintimidasi dan dibicarakan oleh semua anggota enam klan sampai sekarang, dan itu 
adalah pertama kalinya dia mendengar kata 'saudara' dari salah satu dari mereka. 

'... Apakah dia bercanda denganku?' 

Chun Yeowun masih tidak yakin. Chun Yuchan kemudian membungkuk pada Yeowun. 

"Senang bertemu denganmu, saudara." 

Pada ekspresi itu, Chun Yeowun menjadi marah. Tidak peduli bagaimana dia 
mengatakannya, nadanya tidak membuatnya terdengar seperti mereka berhubungan baik. 

"Hmm. Saya kira saya masih benci. " 

Yuchan kemudian bangkit kembali. Dia tahu apa yang Yeowun lalui sampai sekarang, jadi 
dia mengerti. 

"Yah, kurasa aku tidak bisa mengharapkan keramahan darimu." 

"... Dan kamu ingin aku menunjukkan itu padamu?" 

"Tidak tidak. Saya hanya ingin berhubungan baik dengan Anda. Soalnya, aku datang untuk 
menyukaimu. " 

"Apa?" 
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Chun Yeowun mengerutkan kening. Menyebalkan mendengar Yuchan sekarang 
menyukainya. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Kita sekarang berjalan di jalur yang sama, 
kan?" 

"... Dan apakah itu alasan mengapa kamu menyukaiku?" 

"Tentu saja! Kamu tahu betapa mengejutkannya ketika aku melihatmu memotong lengan 
gadis Lust Clan itu dengan skill pedangku? " 

Yuchan mulai berbicara tentang apa yang dilihatnya dan bahwa dia tidak bisa melupakan 
momen itu. Ketika semua orang menjadi waspada terhadap Chun Yeowun, sepertinya 
Yuchan berpikir sebaliknya. 

"Aku penggemar nomor satu kamu sekarang, saudara." 

"Berhentilah mengoceh saudara omong kosong dan katakan padaku alasan sebenarnya 
kamu datang ke saya." 

Yuchan lalu menghela nafas pada kecurigaan Yeowun yang terus berlanjut dan menghela 
nafas, "Oh well... kurasa akan butuh waktu bagimu untuk pemanasan. Saya akan memotong 
untuk mengejar. " 

"Dia punya alasan saat itu." 

Keenam klan membuatnya bersumpah untuk tidak pernah belajar seni bela diri bahkan 
setelah ibunya terbunuh. Tidak ada yang aneh mendengar sesuatu. 

"Aku jujur di sini. Bergabunglah dengan Klan Blade kami. " 

Rahang Chun Yeowun terjatuh. 

"Oh? Anda kaget? Yah, kurasa begitu. " 

"Apakah kamu serius?" 

"Tentu saja! Aku sudah menunggumu keluar untuk menanyakan ini. Tentu saja saya tidak 
bercanda, "jawab Yuchan. Dia benar-benar meminta Yeowun untuk bergabung dengan Klan 
Blade. 

"Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tidak berpikir kamu adalah musuhku. Aku ingin 
kamu bergabung dengan klan Blade dan tetap di sisiku. " 

'Orang ini...' 

Chun Yeowun kemudian menyadari apa yang dia pikirkan. Dia memintanya untuk 
menyerah pada kompetisi dan menjadi subjeknya. 
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"Kamu ingin aku keluar dari kompetisi?" 

"Oh? Apakah itu yang Anda pikirkan? Ha ha." 

Yuchan tertawa dan dia segera berhenti untuk berbicara dengan serius. 

"Kamu tidak punya kesempatan." 

"...Maksud kamu apa?" 

"Persis seperti yang aku katakan. Jika Anda berjalan di jalur pisau, Anda harus melewati 
saya. Tetapi Anda tidak memiliki kesempatan. Namun, karena saya sekarang adalah 
penggemar nomor satu Anda, Anda tidak akan memiliki masalah jika Anda berjalan ke arah 
yang sama dengan saya! Bukankah itu hebat? " 

Chun Yeowun kemudian menyadari bagaimana pria ini melihatnya. Dia bahkan tidak 
menganggap Yeowun sebagai pesaingnya. Ini membuat Yeowun semakin bersikeras. 

"Saya menolak." 

"Apa?" 

Chun Yuchan menghentikan aksinya di penolakan dingin. 

"Kamu tidak cukup untuk menerimaku." 

"Hah?" 

"Biarkan aku memberimu tawaran sebagai gantinya." 

"Apa?" 

Yuchan mengangkat alisnya. 

"Jangan menghalangi jalanku dan aku akan membiarkanmu hidup." 

Pada saat itu, wajah Chun Yuchan mengerut menjadi cemberut yang mengerikan. Garis-
garis putih mulai mengular di sekitar tangan dan tangan kanan Yuchan, dan jumlahnya 
mulai meningkat di mata Yeowun. 

[Musuh memfokuskan energi kuat di lengan kanannya. Ambil setengah langkah ke kiri dan 
aktifkan formasi kedua Butterfly Blade Dance.] 

Lengan kanan Chun Yuchan bergerak sedikit dan Yeowun mengambil setengah langkah ke 
kiri. Pada saat itu, wajah Yuchan kembali dan dia mulai tertawa lagi. 

"Hahahahahahaha!" 
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[Musuh telah menghentikan serangan mereka. Energi yang difokuskan di lengan kanan 
berkurang dengan cepat.] 

Yuchan tertawa cukup lama dan menjawab tanpa ekspresi, "Itu membuatku sedikit marah, 
tapi itu lucu setelah aku memikirkannya. Jangan menghalangi jalan Anda? Itu terdengar 
sangat keren. " 

Tidak ada keramahan di matanya sekarang. Yuchan kemudian menggelengkan kepalanya 
saat dia menghela nafas, menunjukkan dia telah kehilangan minat dan berbalik. Dia 
mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian berhenti untuk berbicara. 

"Jika kamu berjalan dengan cara yang sama, kita akan segera bertemu. Namun, Anda masih 
terlalu jauh dari berbicara tentang hidup saya dulu. " 

[Musuh memfokuskan energi ke tangan kanannya. Tidak ada niat untuk menyerang Guru.] 

Saat suara Nano menghilang, Yuchan mengangkat lengan kanannya ke udara dan 
memotongnya ke tanah. Dengan suara serangan, percikan biru muncul, meninggalkan garis 
yang jelas di tanah. 

'Blade qi?' 

Itu adalah pedang qi, jelas berbentuk pisau di sekitar lengan Yuchan. Hanya prajurit kelas 
atas yang bisa membentuk qi menjadi bentuk tertentu. 

'Apakah kamu memamerkan levelmu?' 

Ini untuk menunjukkan perbedaan kekuatan. 

"Kita akan bicara lagi." 

Yuchan kemudian meninggalkan tempat kejadian. Chun Yeowun ditinggalkan sendirian, 
mengepalkan tinjunya. Dia pikir dia sekarang pada kecepatan yang sama, tetapi dia masih 
memiliki jalan panjang untuk pergi. 

"Jangan berpikir ke depan ... aku harus menguasai mereka, tidak hanya menangkap 
mereka." 

Dia kemudian mengubah pikirannya lagi. 

Dan untuk Chun Yuchan, dia tidak begitu senang. Dia mengganti amarahnya dengan tawa, 
tetapi itu karena alasan tertentu. 

'... Dia membaca seranganku dulu.' 

Dia akan memotong lengan kanan Yeowun. Jika dia tidak akan bergabung dengan Yuchan, 
lebih baik untuk memotong lengannya sehingga dia tidak bisa menggunakan pisau lagi, 
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tetapi Chun Yeowun telah pindah keluar dari jangkauan sebelum Yuchan bisa membawa 
kekuatan untuk melepaskan qi pisau. 

"Jadi dia bukan orang bodoh biasa." 
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Chapter 35 
Babak 35: Pendirian Kebenaran dari Pastor Chun Ma (3) Chun Yeowun berjalan ke ruangan 
kosong dengan panel yang bertuliskan 'Kosong'. Dia membalikkannya ke 'Occupied' dalam 
perjalanannya. Ruangan itu diterangi oleh lilin-lilin kecil di dinding. Secara keseluruhan, 
ruangan itu terlalu kecil untuk berlatih formasi langkah kaki. 

Chun Yeowun kemudian mengetuk dinding dan menyadari bahwa itu cukup tebal. 

'Itu cukup.' 

Ini ruang yang cukup untuk Chun Yeowun. Setidaknya ini akan memungkinkannya untuk 
mentransfer informasi tanpa gangguan. 

'Nano, aktifkan Augmented Reality.' 

[Mengaktifkan Augmented Reality.] 

Suara Nano berdering di dalam kepalanya dan matanya bergetar ketika garis-garis muncul 
di pandangannya. 

'Nano, simulasikan formasi yang dipindai di lantai dua perpustakaan dalam 3D.' 

[Aku akan mengaktifkannya mulai dari tanda pertama.] 

Sosok manusia muncul dan mulai menunjukkan gerakan pedang yang telah ditinggalkan di 
atas batu. 

"Lebih cepat dan lebih rumit!" 

Yeowun berpikir untuk menggunakan formasi Dance Butterfly Blade terakhirnya, tapi dia 
bahkan tidak bisa bertahan melawan salah satu gerakan itu. Formasi kedua ini terlihat jauh 
lebih kuat daripada yang ada di lantai pertama. 

'Ini ... menakutkan. Berapa banyak orang di luar sana yang bisa melawan ini? ' 

[Sekarang mengaktifkan tanda pembentukan pedang dari entitas yang berbeda.] 

Sekarang, sosok manusia mulai meniru formasi pedang yang berbeda. Sekilas terasa 
canggung, tetapi ketika mulai terulang, itu juga mulai menyempurnakan dirinya sendiri. 
Ketika mencapai formasi ke lima puluh enam terakhir, Chun Yeowun tidak bisa menahan 
diri untuk tidak menggigil. 

'...Ini gila. Ini gila! ' 
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Tidak ada cara untuk menyelesaikan formasi pedang seperti itu kecuali ada yang marah 
tentang pedang itu. 

'Oh ...!' 

Dia kemudian memikirkan ide untuk membuat dua entitas bertarung satu sama lain tetapi 
dengan menggunakan semua formasi lima puluh enam mulai dari yang pertama setiap kali. 

'Nano, gunakan semua formasi dalam urutan kronologis untuk melakukan pertempuran 
simulasi.' 

Dua avatar manusia muncul lagi dan mulai bertarung satu sama lain. Pertempuran pertama 
berakhir dengan entitas kedua bahkan tidak bertahan melawan gerakan pertama yang asli. 
Ketika ia berkembang lebih jauh dan mencapai formasi ke tiga puluh enam, itu sekarang 
menghalangi total lima belas dari dua puluh empat gerakan. 

'Ini gila.' 

Chun Yeowun takjub. Dia fokus pada menonton formasi yang melawan formasi pedang 
yang sudah kuat yang tersisa sebelum itu. Dan segera, itu adalah formasi terakhir. 

Banyak garis yang ditarik, dan seperti sebelumnya, hanya dengan perbedaan satu gerakan, 
formasi pedang asli dilawan sepenuhnya. 

'Oh-oh ...' 

[Simulasi selesai.] 

Yeowun tidak bisa melupakan apa yang telah dilihatnya. Nano mengatakan bahwa simulasi 
telah selesai, tetapi Yeowun tidak bisa berhenti berkonsentrasi pada pertempuran. Di 
kepalanya, kedua pejuang itu masih saling bertarung. Dalam ruang imajiner itu, Yeowun 
sekarang menyatu dengan entitas kedua dan dia menggunakan Tarian Pisau Kupu-kupu 
untuk melawan formasi pedang asli. 

[Neuron otak pengguna telah diaktifkan. Energi di dalam titik-titik darah bereplikasi dan 
beredar ke seluruh tubuh.] 

Namun, Yeowun terlalu jauh ke dalam pikirannya untuk diperhatikan. Nano kemudian 
berhenti mengkhawatirkan master dan mulai merekam perubahan di tubuh sebagai data 
karena ia tahu bahwa perubahan ini tidak berbahaya bagi master. 

Setelah beberapa lama, Chun Yeowun terbangun dari ratusan pertarungan melawan 
pendekar pedang yang sempurna. Fokusnya kembali dan dia menjadi bingung. 

'A ... apa ini?' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia ingat melihat simulasi, tetapi ketika dia bangun, rasanya seperti semuanya hanyalah 
ilusi. 

"Rasanya aneh ... oh!" 

Chun Yeowun kemudian merasakan perbedaan di tubuhnya. Dia merasa energi internalnya 
meningkat. Itu juga bukan jumlah yang kecil. Sulit dipercaya, tetapi energi internalnya 
sekarang meningkat menjadi sekitar empat puluh tahun energi. 

'Oh! Saya sampai pada suatu realisasi kemudian! ' 

Apa yang Chun Yeowun anggap sebagai ilusi adalah terobosan seni bela diri. Dan ini tidak 
hanya meningkatkan energi internalnya. 

"Mungkin aku bisa melakukannya!" 

Dia bangkit dan mencoba menggunakan formasi pertama dari Butterfly Blade Dance. Suara 
tangannya menebas udara terdengar berbeda. Gerakannya sekarang meninggalkan jejak 
samar di mana pun dia menggerakkan tangannya. 

"Wow!" Yeowun tersentak. Ada cahaya perak samar di tangan kanannya. 

'Apakah saya ... membentuk qi?' 

Perasaan di tangannya adalah pembentukan qi. Dia belum terbiasa jadi itu tidak bisa 
mengambil bentuk pisau, tapi itu pasti qi. 

"Belum sempurna." 

Meskipun itu tidak sempurna, ketika dia mencapai energi internal senilai enam puluh 
tahun, dia akan mendapatkan blade qi seperti Yuchan. 

"Whoaaa!" Teriak Chun Yeowun dalam sukacita. 

'Jika aku menyerap Bola Naga Hitam berikutnya, itu akan memberiku energi hingga enam 
puluh tahun!' 

Chun Yeowun kemudian bertanya, 'Nano, sudah berapa lama aku melakukan ini?' 

[Kamu sedang kesurupan selama dua jam, Tuan.] 

'Dua jam? Sepanjang itu?' 

Dia pikir itu hanya untuk sesaat, tetapi butuh dua jam. Jika itu masalahnya, dia harus 
kembali ke asrama. 

"Kurasa aku harus melakukan sisanya besok." 
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Dia kemudian berpikir untuk mengirim formasi pedang ke otaknya untuk saat ini. 
Sepertinya dia tidak punya waktu untuk memindahkannya ke tubuhnya. 

'Nano, kirim semua formasi ke otakku.' 

[Dimengerti. Mentransfer.] 

Yeowun merasakan sengatan di kepalanya, tapi hanya itu. Dia fokus untuk memeriksa dan 
dia melihat gerakan pedang muncul secara alami di benaknya. 

'Berapa lama untuk membentuk kembali tubuhku untuk menggunakan ini?' 

[Butuh sepuluh jam untuk menyelesaikan transfer.] 

'Apa?!' 

Itu terlalu lama. Dia tahu keterampilan seni bela diri ini lebih dari yang lain, tetapi itu 
membutuhkan lebih banyak waktu. 

"Kurasa aku harus mulai besok pagi." 

Setidaknya untungnya dia istirahat. Yeowun lalu dengan senang hati kembali ke 
asramanya. Ketika dia kembali, masih ada banyak taruna yang hilang. 

"Mereka terlambat." 

Masih ada waktu yang tersisa, tetapi sebagian besar taruna kembali lebih awal. Chun 
Yeowun segera melihat alasannya. Kadet yang mulai kembali memiliki kertas-kertas dari 
buku yang disalin yang mereka tulis setelah meninggalkan perpustakaan. 

"Oh, jadi itu sebabnya mereka tidak ada di sini." 

Tampaknya mereka telah dilatih secara pribadi untuk mempelajari buku-buku yang 
mereka salin. 

"Tuan, kamu sudah di sini." 

Hu Bong membungkuk saat dia masuk nanti. Dia juga punya buku di tangannya. 

"Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang baik?" Tanya Yeowun. 

Hu Bong tersenyum, "Tidak, tidak banyak. Keterampilan pedangku terlalu lemah, jadi aku 
menyalin keterampilan langkah kaki untuk membantu. " 

Klan Hu Bong menggunakan pedang. Hu Bong berpikir menggunakan satu-satunya pedang 
tidak akan berhasil ketika mereka maju, jadi dia menyalin buku tentang sesuatu yang lain 
untuk membantunya lebih lanjut. Yeowun mengangguk. 
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"Kurasa semua orang akan menjadi lebih baik sekarang." 

Liburan tiga hari ini bukan hanya waktu untuk istirahat. Sudah waktunya untuk membantu 
para taruna maju. 

Dini hari berikutnya, Chun Yeowun pergi ke ruang pelatihan pribadi. 

"Mereka bangun dengan cepat." 

Asrama dibuka mulai pukul 5 pagi, tetapi ketika Yeowun bangun, dua kadet sudah turun 
dari tempat tidur mereka. Ketika dia sampai di gedung, banyak taruna sudah berkumpul di 
sana. 

"Hanya orang-orang yang berusaha yang akan bertahan." 

Chun Yeowun kemudian naik ke lantai dua dan mengambil tempatnya di kamar kosong. 
Ruangan itu hanya bisa dikunci dari dalam, jadi Yeowun menguncinya dan memesan Nano. 

'Nano, lakukan pembentukan tubuh dengan formasi pedang. Oh, dan jangan lupa anestesi. " 

[Ya tuan. Melanjutkan dengan anestesi ...] 

Segera, Yeowun pingsan. Setelah sepuluh jam, Yeowun bangun setelah mendengar Nano 
mengatakan bahwa prosedurnya selesai. Dia terengah-engah dan muntah ke lantai. 
Berjam-jam transformasi tubuh membuatnya sakit. Ini jauh lebih buruk daripada 
sebelumnya. 

[Menstabilkan reaksi negatif terhadap transformasi.] 

Hanya setelah Nano berhasil mengatasinya, rasa sakitnya berhenti. 

"Ugh, aku tidak bisa terbiasa dengan ini." 

Yeowun kemudian bangkit dan mengepalkan tangannya. Ini jauh lebih berbeda daripada 
ketika dia belajar Tarian Pisau Kupu-kupu. Dia kemudian melepas atasannya. 

"Whoa." 

Sangat mencengangkan. Tubuh bagian atasnya dipenuhi otot yang sepertinya telah dia latih 
selama bertahun-tahun. 

"Ini tidak seperti tubuhku." 

Dia merasa bisa melubangi tembok yang kokoh. 

"Haruskah aku mencobanya?" 
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Dia tidak berpikir itu akan membuat lubang dan dia ingin mencoba untuk melihat seberapa 
kuat dia. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan melemparkan tinjunya ke 
lantai. Itu meledak. 

"Argh!" 

Partikel debu dan batu meledak dan Yeowun mendengar teriakan dari bawah. 

"Uh ..." 

Yeowun melambaikan tangannya untuk menyapu debu dari pandangannya dan dia melihat 
lubang di lantai. Dia kemudian melihat ke bawah dan melihat ruang pelatihan pribadi di 
bawah. Ada puing-puing batu dan seorang kadet di tanah dengan darah merembes keluar 
dari kepalanya. 

"Ugh ..." 

Chun Yeowun mengerang. 
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Chapter 36 
Babak 36: Pendirian Kebenaran dari Pastor Chun Ma (4) Ha Ilming. Setelah menjadi 
prajurit yang kuat pada usia dini, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan salah satu 
pangeran. Dan dia melukai satu: Chun Mukeum. Namun, karena dia bahkan tidak nyaris 
mengalahkan Chun Yuchan, itu membuat harga dirinya runtuh. 

'Aku bodoh.' 

Dia menyadari bahwa dia harus melatih lebih banyak dan melupakan semua amarahnya 
terhadap Chun Yeowun. 

"Aku tidak bisa membuang waktu untuk orang bodoh ini." 

Ha Ilming kemudian mulai berlatih segera. Seperti taruna lainnya, dia akan menghabiskan 
seluruh liburannya dalam pelatihan. Itu sebabnya dia bangun pagi-pagi untuk berlatih di 
ruang pelatihan pribadi. Setelah melatih energi internal di pagi hari, dan ia kemudian 
melanjutkan untuk berlatih formasi di sore hari. Dan kemudian itu terjadi. 

Sebuah ledakan datang dari atas dan bebatuan menghujani. Ha Ilming dipukul dengan batu 
besar dan pingsan di tanah. Saat kesadarannya memudar, dia melihat Chun Yeowun 
muncul keluar dari lubang. 

'B-bajingan itu ... rrr. Guhh ... ' 

Itu mengobarkan amarahnya. Segera, instruktur yang bertanggung jawab atas ruang 
pelatihan pribadi datang berlari dengan kunci utama. Dia membuka kamar dan membawa 
Ha Ilming ke ruang medis. Dan ketika dia kembali, dia memarahi Chun Yeowun dengan 
kasar. 

"Bagaimana kamu bisa berpikir membuat lubang di tempat ketika semua orang berlatih ?! 
Apa yang akan Anda lakukan jika dia bermeditasi? Anda hampir membunuhnya! " 

Jika Ha Ilming benar-benar bermeditasi, itu mungkin menempatkan dia dalam bahaya 
serius. 

"Anggaplah dirimu beruntung bahwa dia masih hidup. Atau Anda bisa diusir. Ini akan 
masuk ke evaluasi Anda. " 

"...Saya minta maaf Pak." 

"Dan jika kamu pernah menghancurkan ruang pelatihan pribadi lagi, kamu tidak akan 
pernah diizinkan untuk menggunakan tempat ini." 

"Ya pak." 
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Tak perlu dikatakan, dia sudah dilarang menggunakan kamar di lantai pertama dan kedua. 
Dia hanya diizinkan untuk menggunakan ruang bawah tanah yang para siswa tidak suka 
gunakan, tetapi Yeowun tidak punya pilihan. 

Saat Yeowun berjalan ke lantai bawah tanah, instruktur mengawasinya dengan rasa ingin 
tahu 'Dia membuat lubang di lantai batu yang dibuat dengan batu yang sangat keras ... 
apakah energi internalnya melebihi energi enam puluh tahun?' 

Itu aneh. Chun Yeowun juga bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama. 

"Bagaimana aku menjadi begitu kuat?" 

Chun Yeowun juga tidak berpikir bahwa ia akan dapat membuat lubang di lantai itu. 

[Kekuatan otot dan serat Master telah ditingkatkan secara maksimal.] 

'Apa?' 

[Tubuhmu diubah untuk secara fisik meninggalkan bekas di batu mutiara biru, sehingga 
meningkatkan kebugaran ototmu secara maksimal.] 

'Oh ... begitulah ..' 

Nano tidak menganalisis data keterampilan pedang kali ini. Itu telah menganalisis tanda 
yang ditinggalkan di atas batu, jadi itu berdasarkan fakta bahwa pedang membuat tanda 
pada batu, tidak mempertimbangkan fakta bahwa itu telah dilakukan melalui energi 
internal. 

'Wow.' 

Chun Yeowun tercengang. 

'Jadi, apakah ini batas seberapa kuat aku bisa menjadi?' 

[Sudah diatur untuk tidak mengganggu pertumbuhan normal Anda.] 

"Jadi, bisakah kamu menandainya lebih kuat ketika aku dewasa?" 

[Batas potensial maksimum serat otot meningkat dengan pertumbuhan tulang dan otot.] 

'Menarik.' 

Dia telah belajar banyak tentang penggunaan Nano, tetapi selalu menarik untuk 
mengetahui tentang hal-hal ini. 

"Kurasa aku harus tumbuh nanti." 
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Chun Yeowun kemudian mulai mencoba menguji formasi pedangnya. Pedangnya bergerak 
cepat, mensimulasikan gerakan dua puluh empat pedang, tetapi wajahnya tidak 
menunjukkan kegembiraan ketika dia menyelesaikan formasi. 

'A ... apa?' 

Dia tampak seperti telah gagal. Dia tidak bisa menerimanya dan mencoba melakukannya 
lagi. 

'Tidak. Ini bukan. " 

Dia telah menyelesaikan gerakan yang sama, tetapi dia tidak puas. Rasanya seperti dia 
belum menyelesaikannya. Dia kemudian menggunakan formasi yang tersisa di lantai dua. 
Dan kali ini, gerakan yang lebih rumit dan kuat datang dari tangannya. Ketika sudah 
berakhir, ekspresinya berubah lebih suram. 

"Mengapa?!" 

Itu bahkan membuatnya marah. Chun Yeowun kemudian mencoba melakukan formasi 
yang melawan yang asli. Gerakannya dengan cepat meniru formasi empat puluh lima yang 
dia lihat di lantai pertama perpustakaan. 

Pedangnya cepat bergerak dan kegembiraannya menyebar di wajahnya. 

"Itu berhasil. Itu sempurna!' 

Yeowun kemudian pindah ke formasi yang dia temukan di lantai dua. Itu juga sukses kali 
ini. Dia mencoba kembali ke formasi asli, tetapi setelah melalui kedua formasi, dia merasa 
bingung. 

"Kenapa itu tidak bekerja?" 

Gerakannya berbeda dari apa yang dilihatnya dari simulasi. 

'Nano, bisakah kamu menunjukkan gerakan yang baru saja aku lakukan dan 
membandingkannya dengan gerakan asli dari perpustakaan?' 

[Mengaktifkan Augmented Reality.] 

Nano kemudian mulai menunjukkan avatar dari dua sosok manusia, satu dengan sosok 
manusia yang tidak jelas dan yang sama persis dengan Chun Yeowun. Keduanya mulai 
bergerak pada saat bersamaan. 

Ketika dia melihat dari dekat, dia bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Sosok manusia 
bergerak dengan sempurna, menghubungkan setiap gerakan dengan lancar, tetapi gerakan 
Yeowun terhubung tetapi canggung. Dan dia juga agak terlambat dalam gerakan itu. 
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"Aku tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Mengapa?' 

Dia tidak bisa mengerti. Dia telah mendapatkan informasi dan serat otot untuk mereplikasi 
gerakan tetapi itu masih belum sempurna. Yeowun kemudian duduk untuk merenungkan 
masalahnya. Dia segera berkeringat dan menghabiskan sekitar satu jam untuk berpikir. 

'Apa masalahnya? Bahkan jika saya tidak memiliki aliran energi, itu tidak akan 
mempengaruhi ... ya? 

Dia kemudian datang dengan sebuah ide. 

"Aliran energi." 

Dia akhirnya mencapai kesimpulan. Sebagian besar gerakan formasi tidak memerlukan 
penggunaan energi internal untuk berfungsi penuh, tetapi formasi pedang ini 
membutuhkan energi internal untuk bekerja dengan benar. 

'Itu sama dengan formasi terakhir dari Tarian Pisau Kupu-kupu.' 

Dia kemudian menyadari formasi terakhir dari skill pisau juga membutuhkan aliran energi 
di dalam dirinya. 

"Maka aku tidak memiliki elemen inti dari itu." 

Yeowun harus puas memiliki serangan balik setidaknya. Beruntung formasi konter tidak 
membutuhkan aliran energi khusus. Tapi itu tidak membuat Yeowun merasa lebih baik. 

'Kenapa dia melewatkan cara menggunakan aliran energi ketika dia meninggalkan 
formasi?' 

Itu bahkan membuatnya marah pada Pastor Chun Ma yang meninggalkannya. Dia duduk 
dengan kesuraman sejenak dan memikirkan puisi yang tersisa di depan setiap batu. 

"Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di puisi itu." 

Itu omong kosong untuk hanya meninggalkan formasi pedang. 

'Nano, bisakah kamu meniru sisi depan batu di lantai pertama?' 

[Mencari melalui data video yang disimpan.] 

Nano biasanya menyelamatkan apa yang Yeowun dengar dan lihat. Segera, Nano dapat 
menemukan sisi depan batu. 

[Menemukan video dalam data. Membuat gambar 3D dari sisi depan batu.] 

Yeowun kemudian melihat batu itu muncul di depan matanya. 
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[Ah, angin kencang berhembus, menerbangkan awan-awan yang terbang, Setelah aku 
menyatukan kerajaan, aku kembali ke rumah. Bagaimana saya bisa menugaskan prajurit 
ganas saya untuk menjaga keempat sudut negara kita?] 

Chun Yeowun mengerutkan kening saat dia melihat tulisan itu. 

"Itu hanya seperti puisi biasa. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? ' 

[Setelah memeriksa data internal, ini adalah puisi yang ditulis pada penciptaan dinasti 
Han.] 

'Hah?' 

[Ini adalah puisi yang ditulis oleh Liu Bang ketika dia kembali dari kemenangannya atas 
Xiang Yu.] 

'... Jadi, itu tidak ditulis oleh Pastor Chun Ma?' 

[Tidak, Tuan.] 

Chun Yeowun dapat melihat apa puisi itu, tetapi dia harus mencari tahu rahasia di baliknya. 

'Nano, apakah puisi punya tulisan atau surat yang berbeda?' 

[Tidak, tuan.] 

Yeowun menghela nafas. 

'Analisis itu. Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk sekecil apa pun di sini. ' 

[Memindai permukaan.] 

Sebuah garis mulai bergerak secara horizontal dari atas ke bawah secara perlahan. Dan 
ketika itu selesai, suara Nano berbicara. 

[Ada lubang kecil di setiap kata puisi.] 

Nano kemudian menunjukkan lubang yang tidak dapat dijelaskan dalam surat itu, dan 
setiap huruf memiliki jumlah lubang yang berbeda. 

'Apa artinya ini?' 

Yeowun mulai berpikir dalam-dalam. 

'Lubang kecil .. lubang ... apakah itu titik darahnya?' 

Jantung Yeowun mulai berdegup kencang. 
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'Pikirkan .. pikirkan ... empat lubang .. empat titik darah? Apa itu? Hmm. Oh, mari kita cari 
bukunya. ' 

Yeowun kemudian ingat buku titik darah yang dia pindai terlebih dahulu dan fokus pada 
buku itu, kembali ke informasi. 

'Empat lubang ... mungkin berarti titik darah keempat.' 

Titik darah keempat ditunjukkan dalam buku di lokasinya. 

"Ini aneh. Aliran energi dasar dimulai dari tempat lain ... itu akan membutuhkan tujuh 
lubang kemudian ... OH! ' 

Chun Yeowun akhirnya menyadari rahasia di balik ini. 

'Kata pertama terdiri dari tiga baris, jika menambahkan empat ke dalamnya, itu akan 
menunjuk pada titik darah ketujuh!' 

Itulah rahasia di baliknya. Yeowun kemudian mulai menghitung huruf dan angka untuk 
melihat titik darah dari pergerakan energi. Dan segera, dia mampu menyelesaikan aliran 
energi yang bergerak melalui 23 poin. 

"Hahahahaha! Ini dia! Ini ITU !!! " 
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Chapter 37 
Bab 37: Kumpulkan sebelas individu (1) Setelah mendapatkan aliran energi, Chun Yeowun 
mampu meniru formasi pedang dengan sempurna. Dia masih merasa sedikit kurang, dan 
dia tahu itu berasal dari kurangnya pengalaman. Yeowun kemudian meminta Nano untuk 
melihat apakah dia telah mencatat sisi depan batu lantai dua, dan untungnya, Nano 
memang memilikinya. Dan Yeowun mengalami proses yang sama. Formasi kedua juga agak 
kurang tapi ini sejauh yang dia bisa. 

"Mari kita berterima kasih kepada Pastor Chun Ma atas penemuannya." 

Dia kemudian bertanya-tanya tentang sisa formasi pedang yang mungkin tersisa di lantai 
lain. 

"Kurasa aku tidak punya pilihan selain lulus semua tes." 

Yeowun kemudian datang dengan satu pertanyaan lagi. 

'Lalu mengapa formasi penghitung tidak membutuhkan aliran energi?' 

Dia belum cukup berpengalaman untuk mempelajari ini. Dia pikir dia bisa 
memperlambatnya karena dia masih tahu bagaimana menggunakan formasi setidaknya. 

Yeowun bertanya pada Nano, 'Jam berapa sekarang?' 

[Ini sekitar jam 6 sore, Tuan.] 

Sudah waktunya makan malam. Dia melewatkan makan siang, jadi dia kelaparan. Yeowun 
kemudian meninggalkan ruangan. Lantai bawah tanah tampak kosong. 

Sangat menyenangkan bahwa tes kelompok selesai. Semua kadet diharuskan untuk makan 
bersama selama tahap kedua, tetapi mereka sekarang diizinkan untuk pergi selama jam 
yang ditentukan untuk makan kapan saja mereka mau. 

'Wow.' 

Chun Yeowun bersemangat untuk mencium makanan saat dia berjalan masuk. Tidak 
seperti waktu lainnya, hari ini adalah hari makanan khusus. 

"Ini mie!" 

Yeowun mengantre dan menerima mie dan kaldu daging. Si juru masak yang menuangkan 
kaldu berbicara kepada Yeowun sambil tersenyum. 

"Ini sup mie sapi. Ini tidak biasa di wilayah ini. " 
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Itu adalah mangkuk mie yang dibuat dengan kaldu daging yang berisi direbus dengan 
tulang dan daging sapi. Itu adalah mangkuk mie yang umum di selatan Sungai Kuning. 
Kafetaria akademi memiliki berbagai koki dari masing-masing daerah, sehingga 
memberikan kesempatan bagi kadet untuk mencoba makanan yang berbeda dari masing-
masing daerah. 

Yeowun naik ke meja dan mulai makan mie. Dia belum pernah makan mie sebelumnya, dan 
sangat enak dia mulai makan. Ketika dia mencari mangkuk lain dan kembali, seseorang 
duduk di sebelahnya. Meja itu terbuka untuk semua kadet sehingga Yeowun tidak peduli 
siapa yang duduk di sebelahnya dan fokus makan, tetapi orang itu mulai berbicara 
kepadanya. 

"Kamu adalah taruna ke-7, pemimpin kelompok ke-8 kan?" 

"Hah?" 

Pertanyaannya dapat dengan mudah dijawab hanya dengan melihat labelnya, jadi itu 
berarti dia sengaja berbicara dengan Yeowun. Yeowun menatap pemuda di sebelahnya. Dia 
tampan tapi mungkin dia punya satu cacat kecil. 

"Di mana matanya?" 

Matanya sangat sempit dan kecil. Tapi sepertinya itu juga cocok untuknya. 

"Saya beruntung. Saya ingin bertemu dengan Anda. " 

Dia sopan tapi juga curiga. 

"Jika Anda bertanya tentang saya, bukankah Anda harus memperkenalkan diri terlebih 
dahulu?" 

Pria muda itu lalu nyengir. 

"Oh, pikirkan sopan santunku. Saya kadet ke-200, Yumpa dari kelompok ke-19. " 

"Chun Yeowun." 

Yeowun menjawab dengan dingin dan Yumpa bertanya, "Aku tahu ini pertanyaan aneh, 
tapi bisakah kamu berduel denganku?" 

Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan permintaan untuk berduel saat dia 
makan. 

"Maksud kamu apa?" 

"Aku memintamu untuk berduel denganku." 
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"... Kamu punya masalah denganku?" 

Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain dari anggota enam klan yang memiliki dendam 
terhadapnya. Yeowun tidak sepenuhnya yakin, tapi dia menyebabkan gangguan di lantai 2 
perpustakaan. 

"Tidak tidak. Tidak ada yang seperti itu. Bukan itu." 

"Lalu mengapa kamu menginginkan duel?" 

"Hmm ... haruskah aku katakan, apakah terlalu layak?" 

"Layak?" 

Chun Yeowun bingung. Dia tidak yakin apakah kelayakannya adalah tentang pemuda itu 
atau tentang Yeowun. Dia kemudian memutuskan bahwa tidak ada gunanya berduel 
dengannya dan menggelengkan kepalanya. 

"Saya menolak." 

"Seperti yang diharapkan ... tapi terlalu cepat." 

"Mengapa kamu bertanya apakah kamu mengharapkannya?" 

Yumpa sepertinya tidak dikecewakan. Dia kemudian mengajukan tawaran. 

"Kalau begitu izinkan saya menjelaskan apa yang bisa saya berikan kepada Anda jika Anda 
menerimanya. Jika Anda memenangkan duel, saya akan memberi Anda informasi penting 
tentang tes ketiga, dan hadiah kecil. " 

Dia berbisik ketika dia mengatakan tes ketiga. Yeowun menjadi tertarik, tetapi dia tidak 
menunjukkannya. 

"Bagaimana mungkin seorang kadet seperti kamu memiliki informasi penting seperti itu?" 

"Yah, aku tidak bisa menumpahkan segalanya ketika kamu tidak akan menerima 
permintaan duelku, tapi kurasa aku harus membuktikan diriku. Ayah saya pernah 
mencapai tahap kelima, jadi saya tahu tentang semuanya hingga tes keempat. " 

'Apakah dia dari klan peringkat tinggi?' 

Itu kemungkinan besar jika ayahnya telah lulus tes keempat. Tidak seperti Yeowun yang 
memasuki akademi tanpa sepengetahuan sebelumnya, sebagian besar kadet dari klan 
peringkat tinggi telah mendengar tentang apa yang diharapkan di akademi. Namun 
tawaran Yumpa memiliki kelemahan. 
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"Saya mendengar tes melalui perubahan setiap kali. Ayahmu yang lulus ujian itu tidak ada 
artinya. " 

"... Itu benar, tetapi masih memiliki konsep yang sama. Seperti yang diharapkan sampai 
kedua tes sejauh ini. " 

Yumpa yakin. Yeowun kemudian mulai ragu. 

'Apa yang dia mau? Kenapa dia ingin berduel denganku? Apakah dia yakin dia bisa 
mengalahkan saya? ' 

Itu bagian yang aneh. Namun, tidak ada ruginya berduel dengannya dan Yeowun tidak 
berpikir dia akan kalah juga. Yeowun memutuskan untuk menyetujui duel. 

"Baik." 

"Kamu tidak akan menyesal." 

Keduanya kemudian menuju ke hutan di belakang asrama. Ketika mereka sampai pada titik 
di mana tidak ada orang di sekitar, Yumpa menyiapkan diri. Dia telah melihat Chun Yeowun 
menggunakan keterampilan pisau yang kuat saat berhadapan dengan Chun Wonryou. 
Namun, dia juga yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan mudah. 

"Jika apa yang kamu perlihatkan selama tes adalah milikmu, maka itu akan 
mengecewakan." 

Dia tidak mengatakan ini karena itu bisa mengejeknya. Yumpa berdiri di kejauhan dan 
membungkuk. 

"Yumpa dari Klan Bilah Energi Bulan." 

Yeowun menjadi tertarik. Dia tidak berpikir Yumpa akan menggunakan keterampilan 
pisau. Dia juga membungkuk. 

"Chun Yeowun. Ayo mulai." 

Yumpa kemudian dikenakan biaya. Gerakannya sedikit lebih lambat daripada gerakan 
Chun Mukeum, tapi itu masih sangat cepat dan kuat. 

"Dia prajurit yang berpengalaman." 

Yeowun bisa menebak kekuatan lawan dengan mudah. Sepertinya dia memiliki kekuatan 
yang dimiliki sebagian besar pemimpin kelompok dan diminta untuk berduel. Namun, 
Chun Yeowun sangat berbeda sekarang. Dia dengan cepat mengambil langkahnya dan 
menghindari keterampilan pedang. 

"Itu bagus, tapi ini bukan akhir!" 
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Yumpa kemudian berputar, bergerak ke formasi berikutnya, tetapi Yeowun menyambar 
pergelangan tangannya dengan cepat. 

'Hah?!' 

Yumpa kaget. Dia belum melepaskan skill pedangnya, tapi pergelangan tangannya 
memegang energi yang kuat di dalamnya. Dan Yeowun menyambarnya seolah itu bukan 
apa-apa. Sebelum Yumpa bisa bereaksi, Yeowun melemparkannya ke atas dan ke bawah 
seperti karung. 

"Argh!" 

Itu sangat kuat sehingga tanah tenggelam di belakangnya. Yumpa bahkan melupakan rasa 
sakitnya dan menjadi tercengang. Duel berakhir hanya dalam satu gerakan. 

"Dia-dia tidak seperti dia dua hari yang lalu!" 
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Chapter 38 
Bab 38: Kumpulkan sebelas individu (2) Chun Yeowun menatap Yumpa, kadet ke-200, dan 
kembali ke tangannya. 

'... Aku harus terbiasa dengan itu.' 

Yeowun gagal mengendalikan kekuatan yang sekarang dipegangnya. Yumpa berjongkok di 
tanah karena rasa sakit yang datang dari punggungnya. Itu tidak terlalu buruk, tapi 
sepertinya dia telah mengalami kerusakan internal. 

'Ugh ... apakah dia menyembunyikan kekuatannya?' 

Dia pikir Yeowun adalah seorang prajurit yang berpengalaman dan bahwa dia akan mampu 
menahan setidaknya puluhan formasi. Namun, dia harus mengevaluasi kembali 
pemikirannya. 

"Aku ... aku kalah." 

Dia menerima kehilangannya saat berjongkok. Dan ketika rasa sakit mereda, Yumpa 
bangkit. 

"Aku pikir kamu berada di level prajurit yang berpengalaman, tapi kamu lebih dari itu. 
Kamu sungguh mewarisi darah dari langit. " 

Chun Yeowun tidak menanggapi itu. Dia tidak terlalu menghargai garis keturunannya. 

"Ngomong-ngomong, aku harus menepati janjiku." 

"Aku ingin menanyakan sesuatu padamu terlebih dahulu." 

"Iya?" 

"Kenapa kamu ingin berduel denganku?" 

Yeowun masih tidak dapat menemukan alasan mengapa Yumpa ingin berduel, terutama 
dengan kondisi berbagi informasi penting. 

"Ha ha. Anda tentu tidak mudah memercayai orang. " 

"Hmm?" 

"Seperti yang aku katakan di kafetaria, itu untuk melihat kelayakannya." 

"Kelayakan? Apakah Anda berbicara tentang saya? " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Ya, dan itu juga berlaku untukku. Ini untuk ujian ketiga. " 

Apa hubungannya dengan tes ketiga? Yumpa kemudian mulai menjelaskan tes ketiga. 

"Kemungkinan tes ketiga akan dilakukan dengan kelompok lagi." 

"Apa? Saya mendengar bahwa tidak akan ada lagi tes kelompok. " 

Itulah yang Lee Hameng sendiri nyatakan. Yumpa melambaikan tangannya. 

"Ini tidak seperti tes kedua." 

"Apa bedanya?" 

"Karena yang ini mengandalkan kekuatannya sendiri." 

"Hah?" 

"Tes ketiga adalah memilah para pejuang peringkat tinggi. Saya yakin Anda tahu betapa 
kuatnya prajurit peringkat tinggi sekte kami. " 

Saat ini, orang-orang yang cukup kuat untuk dianggap sekuat prajurit tingkat tinggi hanya 
sekitar 40 dari 207 kadet yang tersisa. 

'Jika apa yang dia katakan itu benar, tes berikutnya akan memakan waktu cukup lama.' 

Sebagian besar taruna hanya memiliki sepuluh hingga dua puluh tahun energi internal, 
yang kurang menjadi prajurit tingkat tinggi. 

"Dengan Bola Naga Hitam, sebagian besar taruna akan mencapai energi tiga puluh tahun." 

Itu mungkin karena mereka semua akan menerima Bola Naga Hitam segera. Namun, ada 
yang menangkap. 

"Lalu mereka akan kehilangan seni bela diri." 

"Iya. Masalah energi internal mereka terpecahkan, dan mereka sekarang perlu diajari seni 
bela diri yang baik. " 

Itu perlu dianggap sebagai prajurit yang kuat. Karena para taruna tidak diizinkan berada di 
lantai tiga perpustakaan yang memiliki buku-buku tentang seni bela diri tingkat atas, 
sebagian besar taruna pasti gagal. 

"Jika tes ini tidak memiliki taruna untuk menciptakan seni bela diri baru, maka hanya ada 
satu jawaban." 

Yumpa tersenyum. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Iya. Seni bela diri kelas atas akan disediakan dalam tes ini. " 

"Jadi, hanya mereka yang mendapatkannya yang bisa lulus ujian?" 

"Ya, tapi ada masalah lain. Itu saja akan membuatnya terlalu mudah, dan seperti yang Anda 
tahu, ujian hanya akan semakin sulit setelah Anda naik. " 

Lebih dari 80% siswa akan lulus jika itu adalah satu-satunya masalah dengan tes ketiga. 

"Jika apa yang ayahku katakan padaku benar, bentuk seni bela diri yang disediakan adalah 
Pedang Tujuh Iblis, yang semua prajurit tingkat tinggi kita tahu bagaimana 
menggunakannya." 

Itu adalah keterampilan pedang yang diciptakan oleh seorang pendekar pedang bernama 
Pedang Iblis dalam Kultus Iblis. Itu diciptakan untuk melawan formasi Sorim. Hal unik 
tentang itu adalah bahwa jika ada lebih banyak orang, ia memiliki kemampuan untuk 
membuat serangan formasi yang kuat. Ini memungkinkan prajurit yang lebih lemah untuk 
berperang melawan prajurit yang lebih kuat jika mereka kalah jumlah. 

"Ayahku memberitahuku bahwa dua belas orang harus berkelompok untuk mempelajari 
ini." 

"Duabelas?" 

"Ya, itu adalah angka dasar untuk menyelesaikan skill. Tapi mempelajari formasi itu lebih 
sulit daripada mempelajari skill pedang itu sendiri. " 

Yeowun kemudian menyadari mengapa Yumpa memintanya berduel. Itu untuk melihat 
seberapa kuat Yeowun. 

"... Apakah itu alasan mengapa kamu memintaku berduel?" 

"Tentu saja. Saya tidak bisa memutuskan hanya dengan melihat satu formasi. Saya perlu 
melihat keterampilan Anda yang sebenarnya untuk mengandalkan Anda. " 

"Hah?" 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

"Oh! Aku lupa memberitahumu ini. Tes baru akan dilakukan secara sukarela. Tentang 
segalanya. " 

"Hah? Secara sukarela? " 

"Anda dapat memilih grup Anda sendiri. Saya mendengar bahwa hanya pemimpin 
kelompok yang dipilih karena evaluasi. " 
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"Artinya, mereka akan memungkinkan pemimpin untuk memilih siapa pun yang mereka 
suka?" 

"Ya itu benar. Tetapi anggota dapat menolak juga. Saya cukup yakin ini adalah ujian bagi 
para pangeran dari enam klan, daripada ujian untuk taruna biasa. " 

Yeowun kemudian menjadi bersemangat. Ini berarti bahwa ujian itu akan secara langsung 
menjadi persaingan menuju takhta itu sendiri. 

"Ini kesempatanku untuk berteman." 

"Tapi bukankah para kadet perlu memihak para pemimpin untuk lulus ujian juga?" 

Yumpa menjawab, "Ya, tetapi mereka tidak bisa hanya memilih pemimpin mana pun, jika 
tidak mereka akan mempertaruhkan tingkat keberhasilan mereka untuk ujian itu sendiri. 
Kami mungkin harus bersaing dengan kelompok lain dengan cara lain pada akhirnya. " 

'Saya melihat. Dia cukup pintar. " 

Tampaknya Yumpa berpikiran cepat dan cukup berpengetahuan. Dia memiliki potensi 
untuk menjadi ahli taktik dan tampaknya sangat membantu. 

"Jadi, itu sebabnya kamu bilang kamu akan mengandalkanku?" 

"Iya. Ingat saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda hadiah kecil? Hadiah itu 
adalah aku. " 

Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan hadiah yang bagus, tetapi dia juga 
tidak terlalu menyukainya. 

"Aku mungkin tidak menjadi pemimpin." 

"Tidak, dari apa yang aku bisa lihat, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Dan tidakkah 
Anda berpikir lebih baik Anda memiliki seseorang seperti saya, daripada beberapa kadet 
yang kurang? " 

Yeowun ragu-ragu karena masih ada satu hal lagi yang tidak bisa dia mengerti. 

"Kenapa kamu memilihku? Ada pangeran atau pemimpin lain yang lulus ujian kedua. " 

Ini adalah pertanyaan terbesarnya di sini. 

"... Itu pertanyaan yang bagus sekali." 

"Aku perlu mempercayaimu jika aku mau menerimamu." 

Yumpa lalu menggaruk kepalanya. 
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"Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jangan tersinggung, tapi aku benar-benar 
menawarkan hal yang sama kepada para pangeran Klan Bijaksana dan Pedang. " 

Dia menghela nafas ketika mengatakan itu, yang berarti bahwa dia telah ditolak. 

"Apakah kamu ditolak?" 

"Mereka sudah kenyang. Mereka sudah memiliki prajurit yang terampil yang melayani 
mereka. Tidak ada tempat tersisa untuk saya. " 

"Bagaimana dengan empat kelompok lainnya?" 

Terlalu cepat untuk menyerah setelah bertemu hanya dua kelompok. Yumpa 
menggelengkan kepalanya. 

"Ya ... tapi aku pikir semua pangeran dari enam klan akan sama." 

"Jadi, aku adalah pilihan kedua?" 

Yumpa tersenyum, "Ya. Dan kita berjalan di jalur pedang yang sama, bukan? " 

"... Oh?" 

Yeowun menatapnya dengan aneh. Yumpa kemudian tersenyum dengan canggung ketika 
dia melanjutkan, "Aku tidak hanya memintamu untuk menerimaku. Kamu bisa 
menganggapnya menggunakan aku sampai kamu lulus tes ketiga." 

Sekarang terserah Chun Yeowun. Yumpa bahkan membungkuk dengan sopan. 

"Maukah kamu menerima saya, Pangeran?" 

Chun Yeowun tersenyum lembut. Yumpa berpikir dia telah diterima, jadi dia berlutut untuk 
menunjukkan rasa terima kasihnya. 

"Terima kasih untuk..." 

"Saya menolak." 

"Hah?" 

Yeowun berbicara dengannya lagi. 

"Aku bilang, aku menolak." 
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Chapter 39 
Bab 39: Kumpulkan sebelas individu (3) "T-tapi kenapa ?!" 

"Itu untuk kamu pikirkan." 

Chun Yeowun membelakanginya. Matanya dingin ketika dia berbalik. 

'Nano, nonaktifkan analisis ekspresi wajah.' 

[Nonaktifkan.] 

Itu adalah salah satu kemampuan Nano yang memungkinkannya untuk melihat apakah 
orang itu berbohong atau tidak. 

'... Dia curiga.' 

Ketika dia berbicara dengan Yumpa, dia merasakan bayangan Chun Yuchan dari dalam dan 
mengaktifkan skill. Tidak ada perubahan pada otot-otot wajah saat berbicara tentang tes 
ketiga, tetapi ketika dia ditanya mengapa dia tidak pergi ke pangeran lain, Nano 
menemukan perubahan dalam ekspresi. 

"Mereka sudah kenyang. Mereka sudah memiliki prajurit yang terampil yang melayani 
mereka. Tidak ada tempat tersisa untuk saya. " 

[Merasakan sedikit perubahan pada ekspresi wajah. Peluang berbohong adalah 45%.] 

"Ya ... tapi aku pikir semua pangeran dari enam klan akan sama." 

[Terdeteksi pergeseran otot terus menerus dalam ekspresi wajah. Peluang berbohong 
meningkat menjadi 62%.] 

Tidak mungkin bagi Mesin Nano untuk membaca ekspresi manusia sepenuhnya. Jika itu 
melawan mata-mata yang terlatih, itu tidak akan mungkin terjadi. Adapun Chun Yeowun 
yang memiliki keraguan, Yumpa memberinya beberapa bukti. 

"Ya. Kita berjalan di jalur yang sama, bukan? " 

"Kami berjalan di jalur pedang yang sama." 

Itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Chun Yuchan sebelumnya. Yeowun kemudian 
bisa mengkonfirmasi bayangan Klan Blade di dalam Yumpa. 

'Seorang kroni ...' 
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Dia kemudian menyadari berbagai hal mencurigakan yang dimiliki Yumpa. Dia mengatakan 
dia pergi ke Klan Bijaksana dan Pedang dan mengeluarkan Klan Pisau ketika dia adalah 
pengguna keterampilan pisau. Yeowun kemudian pergi ke ruang pelatihan pribadi untuk 
pelatihan lebih lanjut. 

Saat Yeowun turun ke hutan, Yumpa juga turun dan bertemu dengan seseorang di gang di 
antara gedung-gedung. Dia bertemu dengan Chun Yuchan untuk memberinya laporan. 

"Dia menolak?" 

"Ya ... Pangeran." 

Chun Yuchan mengangkat alisnya. 

"Dia baru saja mendengar informasi dari tes ketiga dan pergi. Saya tidak mengatakan apa 
pun yang mungkin membuatnya curiga ... " 

"Hahahahahaha!" 

Chun Yuchan tertawa terbahak-bahak. Yumpa tidak yakin mengapa dia tertawa ketika 
Yumpa gagal dalam misinya. 

"Dia benar-benar menarik. Dia hanya kabur dengan informasi itu. " 

Yuchan melambaikan tangannya. Dia kemudian berhenti tertawa dan melanjutkan, "Jadi, 
skema kecil tidak akan berhasil." 

Yuchan sepertinya tidak berharap banyak dari Yumpa. 

"Bukankah ini akan merusak seluruh rencana .." 

"Sudah hancur. Lalu apa? Apakah Anda akan memohon padanya untuk menerima Anda? " 

"Tidak, tentu saja tidak." 

Seperti yang dikatakan Chun Yuchan, Yeowun tidak mudah memercayai orang. Dia sudah 
curiga pada Yumpa sejak awal dan hanya menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. 

"Akan sangat menarik jika rencanamu berhasil ... tapi dia terlalu berharga untuk gagal 
dalam ujian karena tidak memiliki jumlah anggota tim yang diperlukan. Saya akan 
merekrutnya lagi jika dia tidak ikut kompetisi. " 

Rencana Yumpa adalah bergabung dengan tim Yeowun dan meninggalkan kelompoknya 
pada hari ujian sehingga ia akan gagal dalam ujian tanpa harus meneruskannya. 

Yumpa kemudian berlutut. 
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"Pangeran, beri aku kesempatan lagi. Saya punya rencana lain yang siap. " 

"Tidak tidak. Tidak apa-apa. " 

Dia tersenyum dan meyakinkan Yumpa, tetapi itu membuat Yumpa semakin takut. 

"T-tapi ..." 

"Kamu tidak perlu melakukan itu lagi, jadi kamu harus mencari kelompok lain untuk 
menyelinap masuk. Siapa yang tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin juga? " 

"Hah?" 

Yumpa kaget. Dia telah bekerja sangat keras untuk melayani Chun Yuchan, tetapi dia 
sekarang mengusirnya. 

"K-maka kau tidak akan menerimaku sebagai ..." 

"Oh, aku sudah punya banyak orang bodoh yang harus kutendang keluar, kau tahu." 

"Pangeran! Tolong beri saya kesempatan lagi! " 

Yumpa mencoba meraih celana Yuchan, tetapi dia dengan cepat bergerak mundur dan 
mengelak. Dia kemudian menjadi dingin dan berkata, "Aku tidak butuh orang bodoh yang 
tidak berguna. Enyah." 

Yumpa ditinggalkan begitu saja. Ketika dia berjalan kembali ke asrama sambil terisak-isak, 
Yuchan memikirkan tentang bagian yang perlu diperhatikan dari laporan itu. 

'Dia mengalahkan Yumpa dalam satu serangan ...' 

Ini sulit dipahami dari apa yang dia lihat sendiri mengenai kekuatan Yeowun dua hari yang 
lalu. 

Chun Yeowun kembali ke ruang pelatihan pribadinya di area bawah tanah. 

'Sebelas orang ... belum ada yang pasti.' 

Dia mendapatkan informasi yang baik, tetapi belum ada yang resmi. Namun, dia pikir dia 
harus siap untuk merekrut orang. Dia sudah memiliki beberapa dari kelompok ke-8, tetapi 
dia masih membutuhkan lebih banyak. Dia juga mempertanyakan apakah orang-orang 
dalam kelompok ke-8 akan mengikutinya. 

"Mari kita selesaikan pelatihan dan pikirkan setelah aku kembali." 

Dia kemudian fokus pada pelatihan yang tersisa dan memesan Nano. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Nano, apakah kamu selesai menganalisis semua buku yang dipindai dari lantai pertama 
dan kedua?' 

[Ya tuan.] 

'Nano, bisakah kamu membuat avatar dengan sejumlah kekuatan dan gerakan tertanam 
dengan teknik seni bela diri yang kamu pindai?' 

[Itu mungkin jika kamu menunjuk entitas tertentu.] 

Inilah yang Yeowun putuskan untuk lakukan untuk melanjutkan pelatihannya. 

'Atur avatar menjadi Chun Mukeum, dan mulailah menanamkan setiap teknik seni bela 
diri.' 

[Ya tuan. Membuat avatar untuk simulasi ...] 

Dan segera, augmented reality menciptakan Chun Mukeum di depan matanya. 

[Petani. Datang dan dapatkanlah.] 

'Kau datang.' 

[Menipu! Hai!] 

Seni bela diri adalah peringkat rendah dari lantai satu, tetapi ketika Chun Mukeum, seorang 
pejuang yang mahir, menggunakannya, keterampilan itu masih cukup kuat. Yeowun 
mengelak dari skill dan menggunakan Butterfly Blade Dance untuk melemparkan 
tangannya ke leher avatar. 

"Aku menangkapnya!" 

[Urgh!] 

Itu sama dengan cara dia melakukannya di hutan, tetapi hasilnya berbeda. Leher avatar 
Mukeum berputar dengan aneh ketika dipukul, dan avatar menghilang. 

[Avatar Chun Mukeum meninggal dengan tulang leher yang hancur.] 

"Apa?" 

Yeowun tercengang. Hanya tiga hari yang lalu, avatar hanya dibuang ke samping. Suara 
Nano bergema di kepalanya. 

[Avatar dari Chun Mukeum tidak dapat menerima kerusakan dari Guru.] 

'Oh ...' 
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Kekuatan fisiknya sekarang berada pada batas, jadi seorang prajurit muda seperti Chun 
Mukeum tidak memiliki cara untuk melawan. 

'Hm ... ini tidak akan berhasil.' 

Yeowun kemudian memutuskan untuk mengubah metode. 

'Mari kita lakukan. Buat lima avatar Chun Mukeum, tidak benar-benar, sepuluh avatar 
dengan keterampilan seni bela diri tingkat menengah. ' 

[Dimengerti.] 

Dia pikir itu akan keluar dari kemungkinan. Sebanyak sepuluh avatar telah dibuat. Ruangan 
itu kecil, tetapi augmented reality tidak peduli tentang ukuran fisik ruangan dan 
menciptakan ruang virtual untuk avatar untuk bergerak lebih jauh ke belakang. 

'Hm ... apakah ini terlalu berlebihan?' 

Chun Yeowun sedikit menyesal tetapi memutuskan untuk melanjutkan pelatihan. Sepuluh 
avatar menyerangnya sekaligus. 

"Aku harus memblokirnya sekaligus!" 

Ada formasi sempurna untuk melakukan ini. Itu adalah formasi kedua dari Butterfly Blade 
Dance. Dia dengan cepat memutar dan mengayunkan pisau tangan untuk melawan formasi 
dari empat avatar. Dua dari mereka terpukul karena titik darah mereka dan itu membuat 
mereka menghilang. 

"Yang pertama. Selanjutnya ... Ugh! ' 

Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Avatar lain dengan cepat bergerak ke arahnya dan 
Yeowun melompat untuk menghindari diserang. Dan pada saat itu- 

"UGH!" 

Dia menabrak langit-langit. Berbeda dengan avatar, dia masih di kamar kecil. 
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Chapter 40 
Bab 40: Kumpulkan sebelas individu (4) Chun Yeowun jatuh ke tanah dan dia mendengar 
suara Nano di dalam kepalanya. 

[Menghentikan Augmented Reality.] 

Semua avatar dihentikan. 

"TIDAK!" 

Chun Yeowun kemudian menatap langit-langit, khawatir bahwa dia mungkin telah 
merobek lubang lagi. Untungnya, itu baik-baik saja, tetapi ada celah besar dan penyok di 
daerah di mana ia menabrak kepalanya. 

'... Haruskah aku tidak melaporkannya?' 

Jika dia melaporkan ini, dia pasti akan dilarang menggunakan ruang pelatihan pribadi. 
Namun, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. 

"Itu akan menimbulkan lebih banyak masalah jika aku tidak memberi tahu mereka." 

Kru pembersih akan datang nanti malam, dan mereka pasti akan melihat kekacauan yang 
dia buat. Yeowun kemudian pergi ke kantor lantai pertama dan melaporkannya kepada 
instruktur. 

"Apa! Kamu menghancurkan kamar itu lagi ?! " 

Dia berteriak dengan marah dan mereka pergi ke kamar bersama. Setelah melihat langit-
langit, dia meletakkan tangannya di dahinya dan berbicara dengan tercengang. 

"Apa yang ada di dunia ... oh, astaga." 

Instruktur kemudian berbicara dengan dingin. 

"Aku sudah memperingatkanmu. Anda sekarang dilarang menggunakan ruang pelatihan 
pribadi ini. " 

"Maafkan saya." 

Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan membungkuk. Dia kemudian mencoba 
untuk keluar dan instruktur menghentikannya. 

"Hmph. Kamu pikir kemana kamu pergi? Ikutlah bersamaku." 

"Ya pak." 
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Sepertinya ada hukuman tambahan. Ketika dia mengikuti instruktur, mereka pergi ke 
gedung tepat di seberang ruang pelatihan pribadi. Bangunan itu sekitar setengah dari 
ukuran bangunan pelatihan, tetapi belum terbuka untuk taruna. Itu gelap dan instruktur 
menyalakan lilin untuk berjalan masuk. Ada banyak kamar seperti gedung pelatihan, tetapi 
mereka lebih luas. 

Instruktur kemudian membuka salah satu kamar dan menyuruh Yeowun untuk masuk. 

"Oh!" 

Itu adalah ruang pelatihan, tapi itu jauh lebih besar. Instruktur berkata, "Kamu akan 
berlatih di sini mulai sekarang." 

"Apa?" 

"Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan kamar lain." 

Dia tersenyum dan Yeowun bersyukur diberi tempat lain untuk berlatih. 

"Dan di mana ini?" 

"Ini adalah ruang pelatihan yang terbuka bagi mereka yang lulus tes keempat." 

"Keempat?" 

"Iya. Tes keempat mengharuskan Anda berada pada level master. Hanya mereka yang 
menjadi Pemimpin Pasukan yang diizinkan di ruangan ini. " 

"Tapi aku tidak lulus tes keempat." 

"Tidak, tentu saja tidak. Saya baru saja membukanya untuk Anda sebelumnya. " 

Instruktur telah membicarakan masalah ini dengan Kepala Lee Hameng, dan dia 
memintanya untuk membuka ruang pelatihan bagi mereka yang berada di tingkat master, 
alasannya adalah bahwa mereka mungkin menghancurkan ruang pelatihan seperti yang 
dilakukan Yeowun. Lee Hameng menganggapnya masuk akal dan menyetujuinya. 

"Tapi bagaimana kamu mengetahui bahwa aku berada di tingkat master?" Tanya Yeowun 
ingin tahu dan instruktur menyeringai. 

"Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan penyok di dinding di ruang pelatihan pribadi itu 
jika kamu tidak berada di level seperti itu." 

Yeowun mengangguk. 

"Tempat ini lebih tahan lama, jadi tidak akan hancur. Anda dapat berkonsentrasi pada 
pelatihan Anda. " 
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"Terima kasih Pak!" 

Tetapi instruktur tidak tahu bahwa kekuatan fisik Yeowun cukup kuat bahkan untuk 
merusak dinding tempat ini karena dia dibuat untuk merusak batu mutiara biru. 

'Ukuran ini seharusnya tidak masalah bagiku untuk menggunakan augmented reality. 
Nano, jam berapa sekarang? ' 

[Sedikit setelah 19:00, Tuan.] 

'Saya melihat.' 

Dia masih memiliki banyak waktu sebelum dia harus kembali. Dia kemudian mencoba 
bertarung melawan sepuluh avatar Chun Mukuem lagi, tetapi dia datang dengan ide yang 
berbeda. 

'Nano, bisakah kamu membuat Guru Submeng menjadi avatar?' 

[Ya, tapi itu akan didasarkan pada gerakannya yang dia tunjukkan di ruang medis.] 

Yeowun tersenyum. 

'Guru akan lebih membantu daripada Chun Mukeum.' 

[Apakah Anda akan mengatur seni bela diri?] 

'Hm ... mari kita atur di Butterfly Blade Dance untuk saat ini.' 

Chun Yeowun ingin tahu seberapa sulitkah untuk melawan Submeng dalam keterampilan 
seni bela diri sendiri. Dia adalah salah satu dari sepuluh pejuang kultus. 

[Mengaktifkan ...] 

Dan segera, Wali Kanan Submeng muncul di depan Yeowun. 

[Heh, muridku. Ayo bertarung!] 

Yeowun kemudian mempersiapkan dirinya dan masuk. 

"Aku akan menyerang dulu." 

Dia masih memiliki jalan panjang untuk bertarung dengan Submeng, jadi dia harus 
mengambil risiko. Tapi kemudian--- 

Submeng menggunakan gerakan dasar dari skillnya untuk memblokir pedang Yeowun dan 
menendangnya. 
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"Argh!" 

Yeowun terbang kembali dan Submeng melepaskan formasi ketiganya. Tujuh gerakan 
dengan cepat menyerang Yeowun, memotongnya. Dia kemudian terlempar ke tanah 
dengan rasa sakit yang datang dari seluruh bagian tubuhnya. Nano, yang membuat luka di 
tubuhnya, dengan cepat menyembuhkannya kembali. 

"Ugh ..." 

Dia terkejut. Dia tahu dia tidak punya kesempatan, tetapi dia tidak berpikir dia akan 
dikeluarkan setelah satu formasi. 

"Kurasa ini terlalu berlebihan." 

[Apakah Anda akan mengubah seni bela diri avatar?] 

Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak merasa ingin melakukannya karena rasanya 
kehilangan. 

"Tidak, biarkan aku menguji satu hal lagi." 

[Dimengerti. Melanjutkan dengan pertempuran.] 

Sang Avatar kemudian mulai bergerak lagi. 

[Apa? Kau ingin lebih?] 

Yeowun kemudian melepaskan formasi pedang asli yang dia pelajari dari batu mutiara 
biru. Avatar Submeng mencoba untuk melawan melalui skill pedangnya, tetapi dia tidak 
bisa melawan skill pedang dan terpukul pada titik darahnya. 

[AAArgh!] 

Avatar Submeng terlempar ke belakang. 

"Aku menangkapnya!" 

Yeowun kemudian melanjutkan dengan gerakan terakhir, tetapi avatar Submeng berputar 
dengan cepat dan melepaskan keterampilan pisau kedua. Jari Yeowun menyentuh kepala 
Submeng, tetapi dia terlempar ke belakang dari putaran bilahnya. Dia pikir dia telah 
kehilangan bahkan saat menggunakan skill pedang dan melihat avatar Submeng. 

"OH!" 

Yeowun telah meninggalkan beberapa kerusakan pada avatar Submeng. Dia telah 
mengalahkan avatar melalui formasi, tetapi dia tidak memiliki pengalaman untuk 
memberikan pukulan kritis. 
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"Jadi, aku butuh kekuatan lain untuk menang." 

Yeowun menyadari bahwa dia tidak bisa hanya melawan pejuang yang kuat dengan 
pengetahuan tentang formasi pedang. 

"Jangan langsung menyimpulkan." 

Sudah tiga minggu sejak dia belajar seni bela diri dan dia masih memiliki empat tahun 
tersisa di akademi. Dia kemudian mendapat tujuan baru. 

"Ayo kalahkan Guru dalam empat tahun." 

Dia tentu saja berarti avatar Submeng, tetapi jika Yeowun mencapai tujuannya, itu akan 
membuatnya menjadi prajurit yang kuat dalam waktu singkat. 

Yeowun kemudian kembali berlatih melawan sepuluh Chun Mukeums. Setelah 
menggunakan seluruh harinya untuk berlatih, dia sekarang bisa bertarung melawan 
sepuluh Chun Mukeums dengan setara. 

Dan kemudian liburan tiga hari berakhir. Pagi-pagi sekali, semua taruna berkumpul di 
tempat latihan dan Lee Hameng naik ke atas panggung. 

"Apakah kamu menghabiskan liburan dengan baik?" 

"Mado!" 

Para kadet meraung dan Hameng melanjutkan. 

"Aku akan menjelaskan tes selanjutnya dan membagikan Bola Naga Hitam." 

Ketika dia berbicara, instruktur dengan cepat mengangkat tujuh belas meja ke atas 
panggung, dan setiap meja memiliki dua belas buku. 

"Tes ketiga adalah membuat formasi pedang dengan dua belas kelompok lelaki." 

Orang-orang mulai bergumam dan Yeowun, yang sudah tahu tentang ujian itu, memandang 
Hameng dengan penuh semangat. 
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Chapter 41 
Bab 41: Mengalahkan instruktur (1) Kadet dari klan tingkat tinggi tersenyum. Mereka 
yakin bahwa tes ketiga akan diadakan seperti apa yang anggota keluarga mereka katakan 
kepada mereka. Wali Kiri Lee Hameng terus menjelaskan. 

"Untuk dua belas untuk menyelesaikan formasi pedang, kamu harus memiliki keterampilan 
seni bela diri kelas atas." 

Orang-orang terkejut dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. 

'Kelas atas?!' 

"Berapa banyak yang mereka coba jatuhkan?" 

"Sialan!" 

Ketika para kadet mulai ribut, Hameng berteriak, "Hening !!" 

Tempat latihan segera menjadi sunyi. Hameng mengerutkan kening sambil melanjutkan, 
"Apakah Anda melihat buku-buku di atas meja?" 

"MADO!" 

"Ini adalah buku Seven Demon Dragon, salah satu seni bela diri kelas atas yang akan 
menjadi dasar bagi Formasi Pedang Iblis dari kultus kita." 

Para kadet kemudian menjadi bersemangat segera. Ini adalah mimpi yang menjadi 
kenyataan bagi para kadet dari klan yang lebih lemah. Itu tidak umum bagi mereka untuk 
menemukan kesempatan untuk belajar seni bela diri kelas atas. 

"Jika Anda menyerap Bola Naga Hitam yang diberikan hari ini dan mempelajari formasi 
Seven Demon Sword ini, Anda akan dapat memiliki keterampilan seni bela diri kelas atas 
dalam waktu singkat." 

Chun Yeowun mengangguk. Bahkan jika tes itu seharusnya lebih sulit, mereka tidak akan 
membuatnya terlalu sulit. 

'Kedengarannya mudah sampai sekarang ...' 

Jika apa yang Yumpa katakan itu benar, maka ini hanya prasyarat. Lee Hameng 
menyeringai sambil melanjutkan, "Tes ketiga akan berlangsung tepat empat minggu dari 
hari ini." 
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Para siswa kemudian menjadi muram. Itu tidak terlalu lama. Mereka perlu mempelajari 
Seven Demon Sword dan bergabung dengan yang lain untuk membentuk formasi, dan dua 
minggu terlalu singkat untuk itu. Namun, tantangan nyata belum datang. 

"Jadi, kalian berdua belas akan membentuk formasi pedang dan kamu harus mengalahkan 
instruktur yang kamu lihat di atas panggung. Bukankah itu sederhana? " 

Hameng berbicara dengan santai sambil menunjuk ke tiga puluh enam instruktur yang 
berbaris di atas panggung. 

'S-sederhana?' 

'Apa!' 

Semua instruktur itu adalah mereka yang setingkat Pemimpin Pasukan yang setidaknya 
menguasai seni bela diri. Beberapa bahkan ada di batas level master. Ini bukan ujian yang 
mudah. 

"Sialan!" 

"Aku bertanya-tanya mengapa itu sangat mudah!" 

Banyak taruna menjadi pucat. Mereka tidak yakin apakah mereka dapat mengalahkan 
instruktur yang sangat kuat. 

"Seperti yang dikatakan Yumpa. Yang tersisa sekarang adalah memilih pemimpin. ' 

Seperti yang telah diramalkan Yumpa, mereka diberi tujuan untuk diatasi. Itu menjadi lebih 
sulit karena mereka tidak bertarung satu sama lain, tetapi juga tidak mustahil. 

"Total tujuh." 

Itulah berapa banyak orang yang dibutuhkan Yeowun. Setelah melewati tes kedua, Yeowun 
memiliki tujuh orang yang ramah terhadapnya. Jadi, dia memanggil mereka dengan Hu 
Bong tadi malam untuk berbagi informasi tentang informasi tes ketiga dan menawarkan 
mereka untuk bergabung dengan timnya. 

"Maaf, kalau ini untuk ujian, aku tidak akan bergabung." 

"Maaf, Pangeran." 

Yeowun mengharapkan mereka semua untuk bergabung dengannya karena dia telah 
menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan dalam ujian kedua, tetapi empat dari mereka 
menolak mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti pemimpin yang berbeda. 

"Aku masih punya empat." 
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Lagipula itu tidak terlalu buruk. Dia sudah mendapatkan empat kadet di timnya. Yeowun 
berterima kasih atas keputusan mereka. Dia tahu dia memiliki garis start yang berbeda dari 
para pangeran lainnya, dan karena para kadet ini setuju untuk mengikutinya, itu adalah 
bukti bahwa mereka benar-benar mempercayai Yeowun. 

"Tes ini berbeda dari yang kedua. Semuanya terserah Anda, taruna. Anda mengumpulkan 
anggota grup Anda dan mempelajari formasi. " 

Para taruna menjadi bingung. Jika instruktur tidak akan mengajar mereka, itu berarti 
bahwa pemimpin harus memainkan peran penting. 

"Ada total 207 di antara kamu, jadi jika kamu dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 12, 
maka akan ada 17 kelompok." 

'Hah?' 

"Apa yang terjadi pada tiga sisa makanan?" 

Para kadet kemudian menyadari bahwa tiga orang akan tanpa tim. Ini berarti bahwa 
mereka perlu mengelompokkan dengan cepat atau mereka bahkan tidak akan diberi 
kesempatan untuk mengikuti tes. 

"Sebagian besar penjelasan dilakukan sekarang. Sekarang para pemimpin ... ' 

Kadet yang tahu sebagian besar informasi sekarang beralih ke pemimpin kelompok mereka 
di garis depan. Dari apa yang terjadi sampai sekarang, ada kemungkinan bahwa pemimpin 
kelompok saat ini akan dipilih untuk menjadi pemimpin lagi. 

"Jadi, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan menunjuk seorang pemimpin kelompok 
dan aku akan memberhentikan kalian semua dengan Bola Naga Hitam dan buku Seven 
Demon Sword." 

'Hah?!' 

Beberapa taruna terkejut. Apa yang baru saja dia katakan adalah bahwa akademi itu tidak 
menunjuk pemimpin sendiri. 

"Apakah Anda melihat instruktur dengan tag?" 

Para kadet berpaling kepada instruktur untuk melihat tanda mereka. Mereka belum 
menyadarinya sampai sekarang, tetapi mereka semua memiliki tag berwarna berbeda. Dari 
total tiga puluh enam kadet, banyak dari mereka yang berwarna kuning, dan ketika 
dihitung, jumlahnya menjadi tujuh belas tanda kuning. 

"Siapa pun yang mengambil tanda kuning dalam satu minggu akan menjadi pemimpin 
kelompok." 
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'MUSTAHIL!' 

Para taruna meringis. Ini tantangan yang terlalu sulit. Tes terakhir adalah mengalahkan 
instruktur, tetapi perlu mengambil label dari mereka terlalu banyak. 

'Ini berarti bahwa jika tidak banyak yang dapat mengambil tag itu, maka kita mungkin 
bahkan tidak memiliki tujuh belas kelompok!' 

Ini telah meningkatkan kesulitan tes. Kadet ingin mengajukan keberatan tetapi tidak ada 
yang berani melakukan itu. 

"Jangan pikir itu terlalu sulit." 

Lee Hameng berbicara sambil tertawa. 

"Instruktur dengan tag kuning hanya akan bertarung denganmu dengan Seven Demon 
Sword, bukan seni bela diri khusus mereka. Jika kamu bisa melawan teknik Seven Demon 
Sword mereka, kamu akan mendapatkan tagnya. " 

Meski begitu, itu masih tidak akan mudah. Mereka masih melawan seniman bela diri 
berpengalaman yang telah menggunakan keterampilan itu untuk waktu yang lama. Namun, 
ada faktor tersembunyi di sini, dan Chun Yeowun tahu ini. 

'Jika seorang kadet dapat mempelajari pedang dalam waktu sesingkat itu, itu berarti dia 
memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang pembentukan pedang. Ini bukan hanya 
memutuskan untuk membuat ujian lebih sulit. ' 

Saat ia berpikir, jika pemimpin kelompok tahu bagaimana melawan teknik Pedang Tujuh 
Setan yang digunakan oleh instruktur, itu berarti bahwa semua kadet akan setuju untuk 
mengikuti pemimpin dalam mempelajari Pedang Tujuh Setan. 

'Seminggu ...' 

Tapi waktunya terlalu singkat. 

"Hehehe..." 

Lee Hameng menatap para kadet dan memberikan tawaran yang tidak terduga. 

"Kamu punya satu minggu lagi, tetapi apakah ada kadet yang ingin mengeluarkan 
tantangan saat ini?" 

Tidak ada yang pernah membaca buku Seven Demon Sword sekarang, tetapi menanyakan 
apakah ada yang menghadapi tantangan seperti bertanya apakah ada orang yang cukup 
percaya diri dengan keterampilan mereka sendiri untuk mengatasinya. Kerumunan itu 
terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat tangan. Sebagian besar dari mereka masih 
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biasa-biasa saja, dan bahkan mereka yang mencapai tingkat kelas atas tidak berani 
melakukan hal seperti itu. 

"Hmph. Jadi, tidak ada yang seberani itu? Baik. Kemudian..." 

Lee Hameng tampaknya kecewa dan mencoba untuk mulai membagikan buku dan bola, 
tetapi kerumunan menjadi liar. 

"OH ?!" 

Hameng heran. Tiga pemimpin kelompok mengangkat tangan. Chun Muyeon dari Klan 
Bijaksana, Chun Yeowun, dan kadet ke-18 yang mengalahkan Chun Jongsum dari klan 
Racun untuk menjadi pemimpin kelompok ke-12. 

'Ini menarik.' 

Lee Hameng sangat terhibur. Dia pikir Chun Muyeon dan Chun Yuchan akan menjadi 
sukarelawan, tetapi harapannya salah. Chun Yuchan hanya mundur, memperhatikan apa 
yang terjadi dengan santai. Kemungkinan Chun Mukeum akan menjadi sukarelawan juga 
jika dia tidak berada di ruang medis. 

'Bakgi ... dan Chun Yeowun!' 

Keduanya adalah taruna yang telah menunjukkan keunggulan di luar dugaan. Lee Hameng 
membawa mereka ke depan. 

"Tiga pemimpin kelompok dari tes kedua. Tentu, Anda harus memiliki keberanian 
sebanyak itu dalam diri Anda sebagai seorang pemimpin. Datanglah ke depan panggung. " 

Tiga pemimpin berjalan keluar. Ketika mereka berkelompok, Yeowun menoleh ke Bakgi 
yang berjalan di sebelah kanannya. Chun Muyeon terkenal, tetapi dia hanya melihat Bakgi 
memandu formasinya. Dia memiliki bekas luka panjang di mata kanannya. 

"Ha ha ha! Kamu terlihat bersemangat. Jadi, siapa di antara kalian instruktur yang akan 
melawan mereka? " 

Lee Hameng tertawa ketika dia bertanya dan tujuh instruktur bertanda kuning berjalan. Itu 
tidak dimaksudkan, tetapi ada instruktur dari kelompok 1, 8 dan 12 juga. 
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Chapter 42 
Bab 42: Mengalahkan instruktur (2) Lee Hameng mengerutkan kening. Dia mengatakan 
kepada instruktur untuk tidak terlalu terikat dengan kadet mereka, tetapi tampaknya 
mereka sudah melakukannya dalam tiga minggu. 

'Wah...' 

Dia tidak bisa memarahi mereka di depan semua kadet, tetapi ada juga orang yang tak 
terduga dalam ketujuh instruktur. 

"Oh?" 

Instruktur yang berjalan juga terkejut. Kemudian tiga dari mereka kemudian melangkah 
mundur, memutuskan untuk tidak menjadi sukarelawan lagi. Instruktur ini berusia akhir 
lima puluhan dengan janggut hitam dengan rambut putih mengisyaratkan di sini dan di 
sana ada instruktur tertua di sini. 

'Instruktur Hou.' 

Hou Jinchang. Dia adalah instruktur paling berpengalaman di tahap awal tingkat master 
superior. Dia telah menjadi instruktur di akademi untuk waktu yang lama dan dia juga 
seorang veteran perang. Lee Hameng juga menghormatinya. 

"Oh ... kalau dia sudah bangun, maka aku tidak perlu melakukan ini." 

Instruktur Impeng kemudian menatapnya dan mundur. Dia tidak begitu menyukai Yeowun, 
tetapi dia akan membayarnya kembali karena membantu kelompok ke-8 untuk lulus ujian 
kedua dengan menantang penantang lain sehingga mereka tidak bisa menjadi pemimpin 
kelompok. Tetapi jika Hou Jinchang ada di sini, maka tidak perlu membantu. 

'Sisanya terserah Anda sekarang, kadet ke-7. Siapa pun yang ada di sini tidak akan 
gampang padamu. ' 

Tidak ada yang akan menantang kadet kelompok mereka sendiri untuk dengan mudah 
membiarkan mereka menjadi pemimpin kelompok. Mereka semua memiliki pemikiran 
yang sama seperti Impeng. Saat nomor-nomornya cocok, Hameng berkata, "Hmph, kita 
sudah cukup. Jadi, mari kita mulai dengan taruna pertama. Siapa yang akan menantangnya? 
" 

"SAYA..." 

"Aku akan melakukannya, kepala!" 
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Hou Jinchang berusaha menjadi sukarelawan ketika pemimpin kelompok ke-12 Yushun 
dengan cepat mengangkat tangannya untuk mencegatnya. 

"Dia berani ?!" 

Hou Jinchang mengerutkan kening. Dia tertarik pada Chun Muyeon, yang dikenal sebagai 
yang terdekat dengan Tuhan berikutnya. Dia ingin memeriksa bakat Muyeon sendiri, tapi 
dia terlalu lambat. 

"Maaf, tapi kamu tidak akan gampang mengatasinya." 

Yushun juga berpikir Chun Muyeon adalah individu yang tepat sebagai Tuhan masa depan, 
dan tidak ingin dia malu di sini. Tidak seperti ketertarikannya, Hou Jinchang bukanlah 
seseorang yang akan meremehkan mereka. Hou Jinchang lalu mengangkat tangannya dan 
berteriak pada Lee Hameng, "Ketua! Maka saya akan menangani taruna ke-18! " 

Itu hampir membuatnya tertawa, tetapi Hameng menahan diri dan setuju. 

"Kamu melakukan itu." 

Yushun mengerutkan kening. Dia mencoba membantu membimbing Chun Muyeon 
menjauh dari bahaya dan mendapatkan kadetnya sendiri, Bakgi, sebagai gantinya. Itu 
adalah harga yang dia bayar untuk membuat marah Hou Jinchang. Dan untuk Chun 
Yeowun, ia dipasangkan dengan Sang Munyo, instruktur kelompok pertama. Dia senang 
dengan hasilnya karena Sang Munyo ingin melawan Chun Yeowun dari awal. 

"Kalian berdua bisa mulai dulu." 

Chun Muyeon dan Yushun saling memandang, membungkuk, dan menyiapkan posisi 
mereka. Saat mereka bersiap-siap, mata Chun Yeowun bergetar dan lampu putih masih ada 
di sana. 

Chun Muyeon ditagih pertama kali. Wise Clan berspesialisasi dalam dua teknik seni bela 
diri: Wise Demon Sword, dan Flowing Cloud Palm. 

"BAIK!" Teriak Yushun. Bahkan untuk para seniman bela diri di kultus, itu tidak umum bagi 
mereka untuk bertarung melawan anggota enam klan. Dia ingin bertarung dengan seni bela 
diri sendiri, tapi dia harus menggunakan Seven Demon Sword, yang merupakan 
kelemahan. 

Yushun menggunakan formasi pertahanan, atau pedang kelima, untuk bertahan. Chun 
Yeowun menyipitkan matanya. 

'Apa?' 
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Gerakannya akrab, tetapi dia tidak bisa melawan formasi hanya sekali. Chun Muyeon 
kemudian pindah ke serangan berikutnya. Yushun kagum dengan tingkat kekuatan. 
Sepertinya dia akan kalah jika dia meremehkan Muyeon. 

"Jangan anggap dia kadet." 

Chun Muyeon sudah berada di level Pemimpin Pasukan. Yushun melepaskan dua pedang 
dan tiga keterampilan pedang di telapak tangan yang menutupi pandangannya. Dengan 
menyerang dengan dua keterampilan pedang, itu bertahan melawan telapak tangan 
bayangan yang masuk. 

'Ini adalah seni bela diri kelas atas?' 

Chun Muyeon terkejut. Dia tidak berpikir serangan telapak tangannya akan diblokir seperti 
ini. 

'Ini adalah...' 

Chun Yeowun dapat mengkonfirmasi bahwa bahkan jika formasi berbeda, gerakan pedang 
itu persis sama dengan apa yang tersisa di batu mutiara biru. Perbedaannya adalah bahwa 
ada dua puluh empat gerakan pedang di atas batu, tetapi gerakan dari Seven Demon Sword 
memiliki gerakan yang lebih sedikit. Hanya ada sekitar delapan dari mereka. Dan dari apa 
yang bisa dilihat, sepertinya Pedang Tujuh Setan memiliki total dua belas gerakan pedang. 

'Jika itu gerakan yang sama dengan apa yang tersisa di batu itu ... lalu.' 

Apakah Pedang Iblis yang meninggalkan jejak? Itu belum terbukti, tapi itu sangat mungkin. 

Saat Chun Muyeon dan Yushun berjuang untuk sepuluh formasi, Yushun telah 
menggunakan semua tujuh formasi pedang dan menunjukkan semua gerakan pedang. 
Namun, itu sangat fleksibel sehingga mata Chun Muyeon menjadi dingin. Mereka berada 
pada tingkat seni bela diri yang sama, tetapi Yushun memiliki lebih banyak pengalaman 
dan energi internal yang memungkinkannya untuk bertahan dengan baik. 

"Jadi, dia memang instruktur." 

Dia tidak bisa membiarkannya berlarut-larut, jadi Chun Muyeon mempersiapkan dirinya 
dengan sikap berbeda. Tangan kanannya kembali dan dia mendorong telapak tangan 
kirinya ke depan. Serangan telapak tangannya kemudian berbalik di seberang saat dia 
menyerang. 

Yushun terkejut ketika dia diserang dari sisi lain. Itu adalah serangan yang sama, tetapi kali 
ini berasal dari tangan kiri, yang membuatnya sulit untuk membuat penyesuaian yang 
tepat. Pada saat itu, tangan kanan Muyeon tiba-tiba muncul dan mengenai bahu Yushun. Itu 
adalah pedang qi, dipegang oleh tangan kanan Muyeon. 
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"Whoaaaa!" 

Kadet berteriak dengan takjub. Itu adalah pemimpin kelompok pertama yang telah 
mengalahkan instruktur dan dia bahkan menunjukkan pedang qi bahwa seseorang akan 
dapat digunakan ketika mereka menjadi seniman bela diri master. 

"Dia tidak mengecewakan." 

Lee Hameng mengangguk di atas panggung. 

'Dia telah mempelajari seni bela diri dari Penatua Pertama. Dia jenius. ' 

Penatua Pertama Mu Jinwon dari Klan Bijaksana dikenal karena menggunakan kedua 
tangannya, yang menempatkannya sebagai seniman bela diri paling kuat kedua di kultus. 

"Hebat," kata Yushun sambil meraih bahu kanannya yang berdarah. 

"Terima kasih Pak." 

Yushun telah mengkonfirmasi kekuatan Tuhan di masa depan dan puas. Dia kemudian 
memberi tag kuning kepada Chun Muyeon. 

"Kamu sekarang adalah pemimpin kelompok untuk ujian ketiga." 

Chun Muyeon membungkuk. Kadet berteriak lagi. Saat mereka semua sibuk berbicara 
tentang kekuatan Chun Muyeon, Chun Yeowun sedang melihat tanda kuning. 

'Ambil tag itu ...' 

Tampaknya tidak sederhana. 

'Apakah satu orang hanya diperbolehkan satu tanda?' 

Dia diberitahu bahwa dia bisa mengambil tag, tetapi ini tampak agak aneh. Sementara Chun 
Yeowun penasaran, Lee Hameng bangkit dan berteriak, "Ayo beralih ke pertarungan 
berikutnya!" 

"Oh, giliranku." 

Chun Yeowun bangkit dan berdiri di depan Sang Munyo. Pertanyaannya untuk label kuning 
dikesampingkan. 

"Apa yang saya lakukan di sini akan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya." 

Dia harus membuktikan dirinya di depan semua taruna. 

"Hmm?" 
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Sang Munyo pikir itu menarik untuk melihat Chun Yeowun yang tidak tegang sama sekali. 

"Kupikir dia bahkan tidak akan menyelesaikan tes pertama." 

Chun Yeowun melebihi harapan setiap instruktur di akademi. Pertumbuhannya 
mengejutkan semua orang. 

"Tapi perjalananmu berakhir di sini." 

Sang Munyo tidak bisa menerima Chun Yeowun sebagai kandidat. Satu-satunya yang dia 
anggap layak adalah Chun Muyeon dan Chun Yuchan. 

"Aku akan menghancurkanmu, Nak." 
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Chapter 43 
Babak 43: Mengalahkan instruktur (3) Berbeda dengan pertarungan pertama, para kadet 
tidak tertarik pada pertarungan kedua karena mereka semua tahu perbedaan kekuatan 
antara keduanya. 

"Dia akan beruntung jika dia bahkan bertahan beberapa pertukaran." 

'Hanya karena dia menjadi lebih baik ... saya pikir dia terlalu ceroboh.' 

Kadet mengingat kekuatan Chun Yeowun dari tes kedua. Dia telah menunjukkan seni bela 
diri berkualitas tinggi dan keterampilan pisau yang bagus, tapi itu sepertinya tidak cukup 
untuk melawan instruktur. 

"Kamu bisa mulai!" 

Keduanya membungkuk. Chun Yeowun kemudian menyiapkan Tarian Kupu-Kupu Pisau-
nya. 

'Tarian Kupu Kupu,' pikir Sang Munyo. Setelah tes kedua, Lee Hameng memberi tahu setiap 
instruktur bahwa Guardian Submeng Kanan telah mengajarkan Chun Yeowun 
keterampilan pedangnya. Mereka tidak yakin mengapa Submeng mengajar Chun Yeowun, 
tetapi Submeng dikenal tidak menentu sehingga tidak masalah. 

"Kamu beruntung telah mempelajari keterampilan itu, tapi itu tidak cukup." 

"Datang. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. " 

Sang Munyo melambai pada Yeowun yang kemudian didakwa masuk. 

'Dia seorang prajurit tingkat master. Ayo lakukan yang terbaik! ' 

Yeowun berada di awal tingkat master, tetapi kekuatan internalnya tidak sama dengan 
para prajurit tingkat master yang berpengalaman. 

"Hah!" 

'Hah?' 

Serangan Yeowun dilepaskan lebih kuat dari apa yang Sang Munyo harapkan. 

"Tidak seperti beberapa hari yang lalu!" 

Munyo tersentak dan dengan cepat menaikkan energinya untuk bertahan hingga 70%, 
yang merupakan 20% naik dari 50% yang dimaksudkan. 
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"Ini akan berhasil." 

Dan tangan Yeowun menghantamnya dan Munyo terkejut. Tidak seperti tebakannya untuk 
Yeowun memiliki energi internal tiga puluh tahun, serangan itu terlalu kuat. Munyo dikirim 
jauh-jauh, tersandung lima langkah. Dia menjadi malu dan tersipu. 

"Sungguh memalukan!" 

Semua taruna juga terkejut. Mereka mengira Yeowun akan kalah dengan mudah, tetapi 
bahkan instruktur yang melawan Muyeon tidak didorong mundur seperti itu. 

'Ugh! Sialan! ' 

Sang Munyo kemudian memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mengalahkan 
Yeowun dengan semua yang dimilikinya. 

Saat Sang Munyo melepaskan semua energi internalnya, Chun Yeowun terlempar kembali. 
Yeowun kemudian mengambil langkah mundur, mengetahui bahwa musuhnya telah 
melepaskan seluruh energinya. 

"Kamu pikir bisa lari ?!" 

Sang Munyo kemudian melepaskan gerakan pedang keempat dan keenam dari Seven 
Demon Sword. 

"Ambil ini!" 

Para kadet tersentak takjub ketika mereka melihat keterampilan pedang yang kuat 
dilepaskan. Namun, Yeowun tidak takut. 

'Saya dapat melihatnya!' 

Dia tidak memiliki mode tutorial aktif, tetapi dia bisa melihat titik lemah dari gerakan 
pedang. 

"Belum sempurna." 

Dia telah mempelajari skill pedang asli beberapa kali dan skill sword counter. 

'Ini tidak seberapa dibandingkan dengan skill pedang lawan yang kulihat di atas batu!' 

Dia bisa melawan serangan ini dengan mudah jika dia menggunakan skill pedang asli dan 
skill counter dari batu, tapi bukan waktunya untuk menunjukkannya di sini. 

'Jika aku tidak salah ..' 

Yeowun kemudian menyerang Pedang Instruktur. Sang Munyo mengejek pemandangan itu. 
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"Kamu bodoh. Anda tidak dapat mempertahankan ini hanya dengan serangan belaka. ' 

Dia pikir dia telah menang, tetapi pada saat berikutnya, matanya bergetar kaget. Chun 
Yeowun menggunakan gerakan pedang dasarnya untuk melawan setiap serangan pedang. 

'A-apa!' 

Chun Yeowun masih mengalami sedikit kerusakan internal karena ia kekurangan energi 
internal, tapi ini cukup untuk membuat semua orang, bahkan para kadet, terkejut. Bahkan 
Chun Muyeon tidak bisa melawan serangan dengan sempurna seperti ini. 

"Ugh ...!" 

Sang Munyo meringis. Dia sekarang sudah lupa tentang tes. 

'Maka aku akan mengalahkanmu dengan energi internal!' 

Sang Munyo kemudian menyerang dengan pedang ketujuh, berpikir ini adalah satu-
satunya cara dia bisa mengalahkan Chun Yeowun. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga. 
Itu Nano. 

[Menyembuhkan kerusakan internal yang diambil dari energi bermusuhan yang merusak 
tubuh.] 

Tubuh Chun Yeowun disembuhkan seketika saat ia mengalami kerusakan. Darah menetes 
dari mulutnya, tetapi dia tidak jatuh, yang membuat Sang Munyo pucat. 

'Kenapa dia tidak jatuh ?! Mengapa?!' 

Dia telah mendorong Yeowun dengan semua kekuatannya, tapi Yeowun tetap berdiri. Ini 
membuat Sang Munyo panik dan itu memberi Yeowun kesempatan. 

Yeowun kemudian melepaskan serangan pedangnya ke tulang rusuk kanan Munyo. 

'Tidak! Saya harus mempertahankan ini! ' 

Munyo dengan cepat mengirim energi internal untuk membuat penghalang di dalam 
dirinya, tetapi ketika tangan Chun Yeowun menghantam, tulang rusuknya hancur dan dia 
berteriak kesakitan. 

"AAAAAAAARGH!" 

Dia mampu bertahan melawan energi internal, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa 
dengan jumlah kekuatan fisik yang luar biasa. 

"Ugh .." 
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Dia merosot ke tanah dan melihat ke bawah. Dia melihat potongan tulang rusuk mencuat 
keluar dari dagingnya dan merasakan pandangannya memudar. 

"Kamu ... m-monster ..." 

Sang Munyo tersentak dan pingsan. Para kadet berteriak kegirangan karena tidak ada yang 
mengharapkan Yeowun untuk menang. 

'... Jadi, Yumpa tidak melebih-lebihkannya. Ini berbahaya, 'pikir Chun Yuchan sambil 
memandang Yeowun. Semua pangeran lain memiliki pemikiran yang sama. 

'Dia membalas keterampilan pedang?' 

Lee Hameng, yang awalnya duduk, juga berdiri. Itu setelah dia melihat Yeowun melawan 
keterampilan pedang. Seven Demon Sword dibuat oleh Sword Demon yang legendaris, 
yang sulit dilawan. 

'... Aku seharusnya membiarkan pemabuk itu membawanya.' 

Ini berarti Yeowun adalah jenius abad ini. Hameng menjadi iri pada Submeng yang 
menerimanya sebagai muridnya. Kemudian seseorang berteriak pada Hameng. 

"Kepala! Kita harus memindahkannya ke ruang medis! Sangkar tulang rusuknya ... patah 
dan tiga tulang rusuknya menonjol keluar dari tubuhnya! " 

"Bawa dia ke ruang medis sekarang." 

Ketika Lee Hameng memandangnya, dia ingat laporan yang diberikan oleh instruktur yang 
bertanggung jawab atas ruang pelatihan pribadi. 

"Dia menghancurkan dinding ruang pelatihan pribadi. Saya pikir kadet ke-7 ada di level 
master. ' 

'Apa?' 

Dia lupa menceritakan hal ini kepada instruktur yang baru saja kembali dari liburan. Jika 
Sang Munyo mendengar hal ini, dia tidak akan terluka parah. 

'Baiklah.' 

"Ini, aku punya tag untukmu." 

"Oh!" 

Impeng menghampiri Chun Yeowun yang terengah-engah dan memberinya tanda kuning. 
Yeowun membungkuk. 
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"Terima kasih Pak." 

"Awalnya aku tidak punya banyak harapan untukmu, tetapi melihatmu tumbuh 
membuatku berpikir dua kali. Semoga berhasil." 

Impeng kemudian kembali dan Yeowun tersenyum ketika ia meraih tanda kuning sebelum 
kembali ke kelompok ke-8. 

"Menguasai! Selamat!" 

"Selamat, Pemimpin!" 

Ketika dia kembali, Hu Bong dan tiga kadet datang untuk memberi selamat padanya. Ada 
juga empat kadet yang menolak tawarannya yang tampak sedih. 

'Sialan ...' 

Tapi sudah terlambat untuk menyesal. 
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Chapter 44 
Bab 44: Saya akan menabraknya sampai bekerja (1) Suasana di tempat latihan sekarang 
sangat berbeda. Instruktur seperti simbol mustahil bagi para taruna. Namun, mereka baru 
saja menyaksikan dua kasus di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

Para instruktur juga terkejut. Mungkin lebih baik bagi para taruna untuk memiliki harapan 
daripada putus asa untuk ujian berikutnya, tetapi ini juga sangat memalukan. 

"Hmph." 

Hou Jinchang menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang rasa malu. Instruktur 
harus senang jika taruna mereka berbakat. 

'JIKA mereka memiliki keterampilan, maka mereka bisa lebih kuat daripada instruktur.' 

Dia pertama kali berpikir dia ingin mencoba melawan Muyeon, tetapi setelah melihat 
Yeowun, dia juga menjadi kecewa karena dia juga tidak bisa melawannya. 

"Mari kita lihat pertarungan terakhir!" 

Hou Jinchang dan Bakgi bangkit ke depan panggung. Semua instruktur mengatakan ini 
dengan mata mereka: 'Silakan menang!' 

Tapi mereka juga tidak khawatir. Hou Jinchang adalah instruktur terbaik di sana. 

Bakgi mengumpulkan tangannya dengan sopan dan membungkuk, "Saya akan menunggu 
untuk diberi pelajaran, Instruktur." 

"Ayo lakukan yang terbaik." 

Hou Jinchang tersenyum saat dia menyukai kesopanan Bakgi. Ketika mereka menyiapkan 
diri, Bakgi menyerang seperti kilat dan melemparkan tendangan. 

'Keterampilan tendangan?' 

Yeowun menjadi terkejut. Dia pikir Bakgi terlihat seperti pengguna pisau, tetapi dia 
menggunakan keterampilan menendang. Yeowun menyaksikan pertarungan dengan 
Augmented Reality untuk menganalisis apa yang dilihatnya. 

'Aku punya lebih banyak avatar yang bisa aku lawan sekarang ..' 

Semua perkelahian ini adalah bahan yang bagus untuk Yeowun. Tidak seperti Chun 
Mukeum, Chun Muyeon telah menunjukkan semua formasi keterampilan telapak 
tangannya, dan mereka semua dipindai. Yeowun juga tertarik dengan fakta bahwa Muyeon 
menggunakan kedua tangan dengan formasi yang berbeda. 
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"Awasi kakimu." 

Hou Jinchang memperingatkan dan menekan titik darah kaki Bakgi. Bakgi kemudian 
melemparkan pinggangnya untuk mengelak dan berputar untuk menendang Hou Jinchang. 

Jinchang kemudian dengan mudah mencapai bagian bawah kaki untuk menekan titik 
darah. Bakgi tersentak dan terlempar kembali. 

"Ugh!" 

Bakgi mengerutkan kening. Kakinya memerah. Energi tajam yang menembus kakinya 
adalah pedang qi. Penggunaan qi seperti itu di saat yang singkat itu berarti bahwa musuh 
berada di luar level seorang master. 

'... Apakah dia di tingkat master superior?' 

Bakgi bisa menebak tingkat Hou Jinchang sebagai seorang pejuang. Dia pikir Jinchang akan 
berada pada level yang sama dengan instruktur lain, tapi bukan itu masalahnya. 

"Apakah aku menyerah?" 

Dia kehilangan kakinya, jadi dia tidak bisa menggunakan skill tendangan lagi. Hou Jinchang 
bertanya, "Kaki kanan Anda rusak. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" 

Seolah-olah dia bertanya langkah apa yang akan dia ambil untuk mengatasi bahaya. Bakgi 
mengangguk dan bangkit lagi. 

'Kakiku terluka ... aku harus menyelesaikannya dengan satu formasi.' 

Bakgi kemudian melompat dan menyerang Hou Jinchang. Tendangannya datang, dan Hou 
Jinchang mencoba bertahan dengan menggunakan pedang kelima dari teknik Pedang Tujuh 
Setan. Saat itulah tubuh Bakgi jatuh di bawah. Pedang Hou Jinchang terayun di udara, dan 
Bakgi meluncur ke bawah dan melemparkan dirinya dari kaki ke atas untuk menendang. 

Hou Jinchang kemudian melihat cahaya putih datang dari kaki Bakgi. 

'Qi?' 

Itu qi. Bakgi juga memasuki level master warrior. Kebanyakan taruna tidak melihat cahaya 
tetapi Chun Yeowun dan taruna lainnya yang berada di atas tingkat kelas atas melihatnya. 

'Silahkan!' 

Saat itulah Hou Jinchang menggunakan formasi pedangnya untuk membentuk pertahanan 
yang tahan lama. 

"Hampir saja." 
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Hou Jinchang memblokir kaki Bakgi dan menekan titik darah dada. Itu tidak memiliki qi 
sehingga tidak menembusnya, tapi itu malah menjepit Bakgi ke tanah. 

"UGH!" 

Bakgi batuk darah ketika energi internal menghantamnya. Itu benar-benar kerugian. 
Yushun menggelengkan kepalanya pahit. 

'OH ... dia kalah.' 

"Dia bahkan tidak tahan dengan beberapa formasi!" 

"Jadi instrukturnya sangat kuat." 

'Kadet ke-1 dan ke-7 adalah monster!' 

"Ugh .. aku-aku kalah." 

Bakgi nyaris tidak bisa berdiri untuk berbicara. Hou Jinchang tersenyum. Dia telah 
mengalahkan Bakgi, tetapi dia juga berpikir Bakgi adalah individu yang berbakat. 

"Aku akan menantikan pertumbuhanmu." 

"T-terima kasih, tuan." 

Bakgi membungkuk dan kembali ke kelompoknya. Dia pucat karena kelelahan dan menuju 
ke belakang, Chun Jongsum tersenyum melihat kehilangan pemimpinnya. Chun Yeowun 
melihatnya dengan aneh. 

'... Nano, siapkan video kadet ke-18 agar aku bisa memeriksanya nanti.' 

[Ya tuan.] 

Ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. 

Jadi, dua pemimpin kelompok sudah ditunjuk. Ada lima belas titik tersisa, tetapi siapa yang 
berani mengambil tanda itu dari Hou Jinchang? 

"Baik. Kami sudah memiliki dua pemimpin. Jadi, jika Anda tidak ingin ditinggalkan, bersiap-
siaplah! " 

"Mado!" Teriak para taruna. 

"Jadi, sekarang kita akan mengeluarkan apa yang sudah kamu tunggu-tunggu." 

Hameng melirik instruktur dan mereka mulai mengeluarkan kotak kayu besar. 
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"Ini Bola Naga Hitam." 

Para taruna menjadi bersemangat. Ada banyak kotak yang masuk, artinya ada lebih dari 
sekadar Bola Naga Hitam. Ketika instruktur membuka kotak-kotak itu, ada kotak-kotak 
kayu kecil yang berisi Balls Naga Hitam dan pedang kayu. 

"Kami akan memasok pedang kayu untuk pengujian ketiga. Hanya ada satu per orang, jadi 
jangan hancurkan. " 

"Mado!" 

Mereka semua harus berlatih sendiri sekarang, jadi mereka harus memiliki pedang. Ketika 
para siswa menerima pedang kayu mereka sendiri, Bola Naga Hitam, dan buku itu, para 
kadet kembali ke tempat mereka untuk berbaris dan Lee Hameng memecat mereka. 

"Aku akan melihatmu selama tes ketiga. Dibubarkan!" 

Kadet kemudian mulai berhamburan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa 
pergi ke ruang pelatihan pribadi untuk mengambil Bola Naga Hitam, sementara beberapa 
anggota klan tingkat tinggi pergi untuk mempelajari buku itu terlebih dahulu sehingga 
mereka dapat bertujuan untuk menjadi pemimpin kelompok. 

"Ayo kita ambil bola dulu." 

Yeowun sudah memiliki tag, jadi dia tujuh hari ke depan. 

"Dan aku perlu memeriksa sesuatu juga." 

Dia harus memeriksa video Bakgi juga. Ketika dia berjalan menuju ruang pelatihan pribadi, 
banyak kadet mendekatinya. 

'Hah?' 
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Chapter 45 
Bab 45: Saya akan menabraknya sampai berfungsi (2) Dua puluh siswa mengelilingi Chun 
Yeowun. Namun, mereka tidak bermusuhan. Empat dari mereka adalah Hu Bong dan tiga 
kadet dari kelompok ke-8. Hu Bong menyadari mengapa semua ada di sini. Tampaknya 
para kadet ini ingin bergabung sebagai anggota kelompok Yeowun. Hu Bong melirik ketiga 
anggota lainnya, dan mereka memblokir jalan menuju Chun Yeowun. 

'Apa?' 

"Dia sudah punya empat?" 

Beberapa taruna tampak kecewa. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini untuk 
meminta Yeowun untuk membawa mereka ke dalam kelompoknya. 

"Bagus, kami memutuskan!" 

Hu Bong, Machil, Wungchun, Ho Daming puas bahwa mereka telah membuat pilihan yang 
tepat. Mereka berasal dari klan kelas menengah yang tidak memiliki banyak kekuatan 
karena mereka tidak disukai oleh enam klan. Mereka memiliki mimpi, tetapi mereka tidak 
bisa berbuat banyak karena enam klan mengusir mereka, yang menyebabkan mereka 
putus asa. 

Setelah melihat kenaikan cepat Chun Yeowun ke kekuasaan, mereka pikir mereka mungkin 
memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka. 

"Apa urusanmu dengan tuanku?" Hu Bong bertanya pada para kadet. Chun Yeowun hampir 
tertawa. Hu Bong melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelayan. 

"Aku ingin berbicara dengan taruna ke-7 sendiri, bukan kamu." 

Seorang kadet bertubuh besar dan berotot berbicara dengan geram. Hu Bong 
menggelengkan kepalanya dan memblokirnya sebelum dia berbalik ke Yeowun. 

"Tuan, apa yang ingin kamu lakukan?" 

"Tidak masalah. Biarkan saya berbicara dengan mereka. " 

"Ya pak." 

Hu Bong berjalan melewati dan kadet yang dibangun dengan baik mendatanginya. Dia 
membungkuk dan memujinya, "Aku melihat pertarunganmu yang gagah berani." 

Chun Yeowun juga membungkuk, "Terima kasih." 

"Aku kadet ke-857, Ko Wanghur." 
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"Chun Yeowun." 

"Bawa aku ke grupmu." 

"Hmm." 

Anggota kelompok Yeowun menjadi bersemangat. Lebih baik mencari anggota kelompok 
lebih awal sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk ujian. Ko Wanghur kemudian 
memperkenalkan dirinya lebih jauh. 

"Saya dari Demon Fist Clan, dan saya berada di tingkat kelas atas. Saya akan menjadi 
anggota yang baik untuk Anda. " 

Kadet lain di sekitar mereka terkejut. 

'Oh ... ada satu tempat.' 

Jika mereka adalah pemimpin, tidak mungkin mereka akan menolak Ko Wanghur. Tetapi 
jika ini adalah dengan siapa mereka berkompetisi, peluang mereka untuk diterima ke grup 
menjadi tipis. 

Para kadet kemudian meneriakkan nama dan klan mereka. Ada beberapa dari klan 
peringkat tinggi seperti Ko Wanghur. Dari enam belas dari mereka, lima berasal dari klan 
peringkat tinggi dan sebelas di antaranya dari klan menengah ke bawah. 

Ketika orang-orang berbalik ke Yeowun dan menunggu jawabannya, Yeowun dengan 
tenang berkata, "Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih karena ingin berada 
di kelompok saya." 

Chun Yeowun membungkuk pada mereka. Keenam belas kadet kemudian membungkuk ke 
belakang, heran dengan kesopanan dan gerakan tulusnya. 

"Aku ingin membicarakan sesuatu dulu." 

Mereka semua fokus karena sepertinya Chun Yeowun akan mengatakan sesuatu yang 
penting. 

"Aku tidak hanya mencari anggota yang akan menyelesaikan tes ketiga bersamaku." 

'Hah?' 

Apa yang dia maksud? Beberapa menemukan apa maksud Chun Yeowun dan mulai 
mengerutkan kening. 

"Aku mencari sekutu yang akan berjalan di sampingku di jalan berbahaya dalam kultus." 

'Tunggu ... apakah dia berbicara tentang persaingan untuk takhta?' 
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Mereka kemudian menyadari apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Chun Yeowun. Dia 
bertujuan untuk menjadi pewaris takhta dan mengumpulkan sekutu. 

'Hmm.' 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Mereka hanya ingin lulus ujian ketiga, tetapi ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. 
Jika mereka bergabung dengan Chun Yeowun untuk kompetisi, itu juga berarti bahwa 
mereka akan menghadapi enam klan. 

'Mereka takut.' 

Chun Yeowun juga menyadari ini. Dia berbicara kepada para taruna. 

"Jika kamu bersamaku, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Di ujung jalan, peringkat 
atau ketenaran klan saat ini tidak akan masalah. Saya akan mengubah fondasi dasar kultus 
kita. " 

Para kadet terkejut. Ini seperti deklarasi perang melawan enam klan. 

"Apakah dia gila?" 

Jalan Chun Yeowun membutuhkan kekuatan, tetapi juga kekuatan yang tangguh. Itu seperti 
pertaruhan buruk dengan Yeowun. Sebagian besar dari mereka sekarang berpikir untuk 
menyerah. 

"Tolong, jadilah sekutuku dan jadilah akar dari klan baru ke Pemujaan Iblis. Itulah kondisi 
saya. " 

Suara Chun Yeowun menunjukkan bahwa dia berbicara dengan tulus dan jujur. Para kadet 
kemudian mulai menunjukkan penolakan mereka. 

"Maaf, Pangeran. Saya hanya ingin lulus tes ketiga. " 

"Saya keluar." 

Sebagian besar taruna kemudian mulai menolak tawaran itu dengan sopan. Empat anggota 
Yeowun menjadi terkejut. 

'Oh tidak...' 

'Dia bisa saja mengambil mereka dan memberi tahu mereka nanti ...' 

Tetapi mereka juga memahami risiko yang terlibat dalam hal ini. 

"Maafkan saya." 
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Sebagian besar dari mereka meminta maaf ketika mereka pergi. Meskipun sebagian besar 
taruna telah pergi, tiga tertinggal. Yang lebih mengejutkan adalah Ko Wanghur tidak pergi. 

Hu Bong tersentuh oleh tiga taruna yang tinggal di belakang. Ko Wanghur dari Demon Fist 
Clan, Ja Wumin dari Golden Door Clan, dan Ohjong dari Tiger Sword Clan. Para kadet ini 
juga berpikir untuk menyerah bergabung dengan Yeowun, tetapi mereka merasakan 
kekuatan dan karisma dalam pidato Yeowun. 

"Pr ..." 

"Pr ..." 

"Oh, kamu dulu." 

Keduanya berbicara lebih dulu, tetapi Ja Wumin menyuruh Ko Wanghur untuk berbicara 
terlebih dahulu. 

"Pangeran Chun. Jalan Anda mungkin membahayakan semua orang yang mengikuti Anda. 
Mereka mungkin mati juga. " 

Dua taruna lain di sebelah Ko Wanghur juga mengangguk. 

"Jujur, aku juga berpikir untuk pergi." 

Itu bisa dimengerti. Ko Wanghur memiliki kekuatan untuk memihak kandidat yang lebih 
andal. 

"Tapi sebagai seorang pejuang, aku berharap untuk tujuan yang lebih besar. Setelah 
mendengar impian Anda, saya merasa tergoda untuk bergabung dengan tujuan Anda. " 

Ko Wanghur kemudian berlutut. 

"Aku masih harus menempuh jalan panjang, tapi aku tidak akan pernah berlutut kepada 
siapa pun selain kamu. Tolong gunakan aku sebagai pedang pertamamu. " 

Dia berteriak ketika dia mengumpulkan kedua tangan, "Aku berjanji setia pada Pangeran 
Chun Yeowun!" 

Dan di sini adalah Tinju Pertama Ko Wanghur dari mantan Dewa Iblis, yang menyatakan 
kesetiaan kepada Chun Yeowon. 

'... Aku adalah pelayan pertama.' 

Semua taruna heran, tetapi hanya Hu Bong yang cemburu. 
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Chapter 46 
Bab 46: Saya akan menabraknya sampai bekerja (3) Setelah bergabung dengan tim Chun 
Yeowun, tiga dari mereka memperkenalkan diri kepada Hu Bong, Machil, Wungchun, dan 
Ho Daming. Hu Bong kemudian berbicara dengan Ko Wanghur. 

"Aku tidak peduli apakah kamu Pedang atau Perisai Tuan, tetapi pelayan pertamanya 
adalah aku." 

Dia ingin memperjelas ini. Bingung, Ko Wanghur mengangkat alisnya dan Yeowun tertawa. 

"Ya, Hu Bong adalah pelayan pertamaku." 

"Ha ha! Saya melihat. Saya kira kita harus menjelaskan semuanya! " 

Ko Wanghur tertawa saat dia setuju dan Hu Bong tertawa puas. Yeowun sekarang memiliki 
tujuh anggota, tetapi ia masih membutuhkan empat anggota lagi. 

"Jangan terburu-buru." 

Namun, dia tidak harus mengumpulkan orang terlalu cepat karena Chun Yeowun 
menginginkan sekutu sejati. 

"Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanya Hu Bong. Pelatihan mereka sekarang 
bergantung pada instruksi ketua kelompok. Chun Yeowun memerintahkan, "Semuanya, 
serap Bola Naga Hitammu. Kita perlu melakukan itu terlebih dahulu untuk mempelajari 
Seven Demon Sword. " 

"Ya pak!" 

Selain Chun Yeowun dan Ko Wanghur, lima lainnya tidak memiliki energi internal kelas 
atas. Mereka harus meningkatkan energi mereka hingga bernilai tiga puluh tahun sehingga 
mereka bisa belajar Seven Demon Sword, dan melatih formasi. 

Hu Bong bertanya, "Tuan ... apa yang harus kita lakukan dengan Seven Dragon Sword? 
Kami belum pernah belajar keterampilan seni bela diri kelas atas. " 

Ohjong, Machil, Wungchun, dan Ho Daming mengangguk. Tidak seperti Chun Yeowun, 
mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar seni bela diri yang kuat. 

"Mereka ada benarnya. Mempelajari seni bela diri kelas atas tidaklah mudah. " 

Ja Wumin juga berbagi pemikiran yang sama. Dia telah mempelajari keterampilan Golden 
Door Spear, yang merupakan seni bela diri berkualitas tinggi, jadi dia tahu betapa sulitnya 
mempelajarinya tanpa guru. 
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'Hmm, tidak ada yang mudah kalau begitu.' 

Yeowun punya solusi untuk ini. Jika dia menggunakan mode tutorial, dia bisa memindai 
gerakan orang tersebut untuk memperbaiki masalah atau kesalahan dengan mudah. 

"Aku harus mengajar mereka sendiri." 

Yeowun tersenyum, "Lalu setelah kamu menyerap Black Dragon Ball, pelajari semua 
gerakan ke Seven Demon Sword terlebih dahulu." 

"Gerakan?" 

"Mulai besok, kamu akan berlatih bersamaku di pagi hari. Saya akan mengajari Anda 
formasi dan gerakan. Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, ayo. " 

Para taruna menjadi bersemangat. Sementara itu, Chun Yeowun memikirkan strategi 
pengajaran yang sangat efektif. 

"Yah, aku bisa memasukkannya ke kepala mereka sampai berhasil." 

Yeowun memutuskan untuk mengadopsi filosofi pendidikan Submeng. 

Setelah rencana itu ditetapkan, para kadet pergi untuk menyerap Bola Naga Hitam mereka. 
Satu-satunya yang tersisa adalah Ko Wanghur yang ingin berbicara lebih banyak lagi. 

"Apa itu?" 

"Tuan, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk memiliki seseorang bersama Anda ketika 
Anda bergerak." 

"Mengapa demikian?" 

"Aku khawatir tentang titik di mana kita disuruh mengambil tanda kuning dari instruktur." 

Yeowun menjadi tertarik. Dia juga khawatir tentang itu. Ketua tidak mengatakan bahwa 
tanda itu hanya terbatas pada satu orang -- makna di balik kata-kata itu menyarankan, 
'Orang yang memiliki tanda kuning akan menjadi seorang pemimpin.' 

"Mungkin tujuan dari tag kuning itu bukan untuk mengalahkan instruktur, tetapi untuk 
membuat taruna saling bertarung." 

Dan itulah yang mengkhawatirkan Ko Wanghur. 

"Kamu memiliki lebih sedikit sekutu dengan kamu dibandingkan dengan kadet pertama, 
jadi kamu harus berhati-hati." 

"Terima kasih atas saran Anda." 
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"Tentu saja, Tuan." 

"Ya, kalau begitu mari kita lakukan sesuatu tentang ini dulu." 

Chun Yeowun kemudian pergi ke instruktur untuk bertanya tentang bagaimana kamar 
asrama akan ditugaskan. Untungnya, dia diberi tahu bahwa pemimpin kelompok dapat 
meminta kamar baru dengan anggota sendiri. Dengan demikian, Chun Yeowun segera 
meminta kamar. 

Ketika itu selesai, dia pergi ke kamar pribadi untuk menyerap Bola Naga Hitam. Ko 
Wanghur, yang ingin menggunakan kamar di sebelah Yeowun, heran ketika dia melihat 
bahwa Yeowun diizinkan untuk menggunakan ruangan yang lebih luas yang belum terbuka 
untuk taruna lain. 

"Aku akan menjadi lebih kuat dan berusaha berada di gedung yang sama denganmu, Tuan!" 

Keinginannya hanya tumbuh. Yeowun masuk ke kamar dan membuka kotak kayu. 

"Ugh." 

Bau busuk tebal memenuhi ruangan. Chun Yeowun mengambil bola dengan cemberut dan 
memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dengan hati-hati, menahan 
kepahitan. 

'Ugh ... Nano, bantu aku menyerap benda ini.' 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian menelannya dan mulai menggunakan skill Breathing of Thousand 
Martials. 

[Bahan sensitif yang memberikan aktivasi energi yang kuat. Meningkatkan fungsi tubuh 
untuk menyerap zat tersebut.] 

Beberapa saat kemudian, tubuh Chun Yeowun mulai mengeluarkan uap. Itu adalah 
fenomena yang terjadi ketika seseorang memperoleh energi internal senilai enam puluh 
tahun. Setelah beberapa saat, uap berhenti dan Yeowun membuka matanya. 

"OH!" 

Dia heran merasakan energi internal yang berat di bawah perutnya. Energi internalnya 
sekarang sedikit di atas selama enam puluh tahun. 

"Sekarang aku benar-benar di tingkat master." 

Yeowun berterima kasih pada Nano. 
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'Nano. itu semua berkat kamu. ' 

[Ya tuan. Semua ada pada saya.] 

'....Ya.' 

Nano adalah mesin, jadi tidak tahu harus rendah hati. Yeowun bangkit dengan canggung 
dan mulai mencoba menggunakan energi internalnya. Di tangannya, bentuk qi yang jelas 
muncul di telapak tangannya. 

"Saya mendapatkannya!" 

Jika dia bisa memberikan kehendak pisau, maka itu akan memungkinkan dia untuk 
menggunakan pisau qi seperti Chun Yuchan. 

"Aku harus terbiasa menggunakan qi." 

Chun Yeowun mencoba mengikuti pelatihan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. 

"Oh, benar. Nano, bisakah kamu tunjukkan video tentang Bakgi? ' Yeowun bertanya. 

[Memutar video melalui Augmented Reality.] 

Mata Chun Yeowun bergerak cepat mulai menonton pemutaran Bakgi mulai bertarung 
melawan Hou Jinchang. 

"Nano, perbesar Bakgi." 

[Memperbesar.] 

Yeowun melihat dari dekat setelah Nano memperbesar. Apa yang dia lihat adalah wajah 
dan leher Bakgi. Dan ketika Bakgi terlempar ke belakang dan bangun sambil batuk, Yeowun 
berpikir, 'Nano, perbesar wajah dan lehernya.' 

[Memperbesar.] 

Ketika layar memperbesar ke titik di mana ia mulai menunjukkan pori-pori kulit Bakgi, 
Yeowun memerintahkan Nano untuk berhenti. 

'Berhenti.' 

[Menjeda video.] 

Wajah Bakgi pucat dan matanya merah. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa 
lehernya lebih merah. Dengan gambar yang diperbesar, orang dapat melihat bahwa ada 
titik-titik merah kecil di seluruh. Yeowun bergumam dengan marah. 
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"...Meracuni!" 
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Chapter 47 
Bab 47: Aku akan menghancurkan mereka semua (1) Racun itu membunuh targetnya 
perlahan-lahan tanpa mereka sadari. Titik merah adalah gejala yang menunjukkan kapan 
orang tersebut diracun. 

Chun Yeowun menggigit bibirnya. 

'Ibu...' 

Ibunya, Nyonya Hwa, terbunuh oleh racun yang sama dan Yeowun tidak bisa melupakan 
fakta itu. Dia telah belajar dari rasa sakit karena kematian orang yang dicintainya. 

"Bagaimana dia bisa diracuni?" 

Gejala itu tampak parah. Lady Hwa memiliki titik-titik itu beberapa bulan sebelum dia 
meninggal, dan Bakgi memiliki titik-titik yang sama. 

"Itu hanya muncul setelah lama terpapar." 

Aneh bagi Bakgi untuk waktu yang lama terkena racun. 

'Chun Jongsum!' 

Yeowun kemudian teringat Jongsum yang sedang tersenyum pada Bakgi. Karena itulah 
Yeowun harus memeriksa video Bakgi sejak awal. Bakgi adalah satu-satunya yang 
mengalahkan pangeran di dalam kelompok. Kemungkinan Chun Jongsum marah dan malu. 
Namun, sejauh yang diketahui Yeowun, seseorang perlu terkena racun melalui dosis 
bertahun-tahun. 

"Dia diracuni sebelum masuk akademi, atau Chun Jongsum menggunakan dosis besar." 

Kemungkinan yang terakhir itulah yang terjadi. Yang pertama juga mungkin tetapi Chun 
Yeowun condong ke yang terakhir. 

'Bajingan ...' 

Bagi Yeowun, racun disukai sejak membunuh ibunya. Dia tahu dia tidak perlu melakukan 
apa pun dengan masalah antara Bakgi dan Chun Jongsum, tetapi melihat racun yang sama 
digunakan membuatnya marah. 

'Dia akan mencoba melakukan hal yang sama terhadap orang lain dengan racun itu. Aku 
tidak bisa mengatakan dia melakukan kesalahan di Akademi Pemujaan Iblis, tapi aku tidak 
bisa membiarkannya melakukan itu. " 

Chun Yeowun kemudian memutuskan untuk menghancurkan rencana jahat Chun Jongsum. 
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Di tempat latihan, duel terjadi. Satu orang adalah seorang instruktur dan yang lainnya 
adalah taruna ke-5 Chun Yuchan. 

"Dia juga melampaui level taruna lain." 

Instruktur Hong Duwi heran. Pertarungan adalah pertandingan yang dekat karena mereka 
berdua berada di level master warrior. 

'Aku tidak bisa mengalahkannya hanya dengan Seven Demon Sword.' 

Seven Demon Sword sedang dimentahkan. Itu bukan counter sempurna seperti yang 
dilakukan Chun Yeowun, tapi itu masih dimentahkan. 

"Dia juga jenius seperti mereka berdua." 

Mereka tidak perlu berduel lagi. Chun Yuchan sudah memiliki kekuatan dan pengetahuan 
yang cukup mengenai keterampilan. Hong Duwi mundur beberapa langkah dan 
mengangkat tangannya untuk berhenti. Chun Yuchan balas tersenyum. 

"Ini cukup." 

"Berarti?" 

"Ini tandanya." 

Hong Duwi kemudian mengambil tag dan memberikannya kepada Chun Yuchan. 

"Ha ha! Saya seorang pemimpin kelompok sekarang! " 

"Ya, selamat. Semoga beruntung. " 

"Terima kasih, Instruktur." 

Chun Yuchan membungkuk. Setelah dia melihat Hong Duwi kembali ke gedung, dia 
menyeringai. 

"Ada satu. Siapa yang harus saya tuju selanjutnya? " 

Sekarang sudah dekat waktu makan malam. Kantin penuh sesak dengan taruna yang sibuk 
makan. Mereka semua tersenyum karena energi internal mereka telah meningkat pesat 
dari menyerap Bola Naga Hitam. Tetapi para kadet yang belum mencapai energi tiga puluh 
tahun itu muram, karena memiliki sebanyak itu adalah persyaratan dasar untuk 
mempelajari Seven Demon Sword. 

Saat itulah semua orang beralih ke orang yang masuk. Itu adalah kadet ke-18, Bakgi. Dia 
sendirian, tidak seperti pemimpin kelompok lainnya, kadet yang layak. Dia duduk di sudut 
yang kosong dan mulai makan. 
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Seseorang kemudian duduk di depannya. Bakgi tidak melihat ke atas. 

"Hei, kadet ke-18." 

Bakgi lalu mengangkat wajahnya. Itu adalah Chun Kungwun, pangeran dari Sword Clan. 

"Apa itu?" 

"Aku menyaksikan duelmu." 

Bakgi meletakkan sumpitnya di mangkuk dan memelototi Chun Kungwun. 

"Beraninya dia?" 

Chun Kungwun tidak menyukai sikap Bakgi. Kebanyakan taruna selalu bersikap sopan 
kepadanya karena dia masih seorang pangeran, tetapi Bakgi tidak seperti itu. 

"Saya sedang makan. Apa yang kamu inginkan?" 

Bakgi ketus. Chun Kungwun menjadi lebih marah, tapi dia tetap tenang. 

"Hmph. Saya perhatikan Anda berada di tingkat master. " 

Bakgi terkejut. Sepertinya dia telah melihat qi juga. Ini berarti bahwa Chun Kungwun juga 
seorang master. 

"Aku suka keahlianmu. Saya pikir Anda ingin menjadi pemimpin kelompok, tetapi tidakkah 
Anda ingin naik lebih tinggi? " 

"Ah ..." Bakgi menghela nafas ketika dia menyadari niat Chun Kungwun. Dia menawarkan 
dia untuk bergabung dengan grupnya. Bakgi kemudian mulai makan. Chun Kungwun 
mengerutkan kening, tetapi dia bukan tipe yang menunjukkan kemarahannya di depan 
orang lain. 

"Yah, kamu memikirkannya." 

Chun Kungwun pergi dan Bakgi fokus pada makanan. Ini sudah kedua kalinya. Ketika dia 
dalam perjalanan ke ruang pelatihan, Chun Yuchan sudah mendatanginya, menawarkan 
tempat di kelompoknya. Bakgi menolak karena dia tidak tertarik bergabung dengan 
kelompok pangeran. Yang dia inginkan adalah menjadi kuat. 

Dia terus makan sementara dia jengkel, sampai seseorang duduk di depannya lagi. 

"Maaf, bisakah kita bicara?" 

'Ugh ... lagi?' 
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Bakgi menghela nafas. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan menantang 
instruktur di depan semua orang. Dia meludahi kadet. 

"Tidak tertarik. Enyah." 

"... Hm." 

Kadet itu mengerang. Itu adalah Chun Yeowun. 
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Chapter 48 
Bab 48: Aku akan menghancurkan mereka semua (2) Ada tiga cara untuk menemukan 
kadet lain di akademi. Salah satunya adalah berharap untuk bertemu mereka secara 
kebetulan, tetapi itu menjadi jauh lebih sulit setelah ruang pelatihan pribadi dibuka. Yang 
kedua adalah pergi ke kamar mereka, tetapi itu bukan cara yang baik karena banyak siswa 
akan tertidur. Cara terakhir adalah menemukan mereka di kafetaria. 

Chun Yeowun mengambil jalan ketiga dan mendapati Bakgi makan sendirian. Sebelum dia 
sampai di sana, seseorang berjalan mendekatinya terlebih dahulu. 

"Chun Kungwun?" 

Itu adalah Chun Kungwun, Pangeran Klan Pedang. 

'Nano, hilangkan semua kebisingan kecuali untuk percakapan antara keduanya.' 

[Ya tuan.] 

Chun Yeowun kemudian mendengar percakapan Kungwun dan Bakgi. Yang menarik adalah 
bahwa Kungwun ingin merekrut Bakgi yang cukup kuat untuk menjadi pemimpin 
kelompok. Tidak mengherankan jika Kungwun menginginkan seorang pejuang yang kuat 
seperti Bakgi, tetapi tidak mungkin Bakgi bergabung dengan sebuah kelompok ketika dia 
sendiri bisa menjadi seorang pemimpin. 

Chun Yeowun lalu duduk. Tidak masalah karena dia ada di sini untuk memberi tahu dia 
tentang racun itu. 

Yeowun lalu menatap leher Bakgi. 

'Lehernya...?' 

Lehernya telah kembali berwarna dan titik-titik merah hilang. Bakgi menjawab, "Tidak 
tertarik. Enyah." 

"... Hm." 

Chun Yeowun kemudian mulai berpikir tentang bagaimana ia harus menjelaskan 
segalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa pada Bakgi ketika titik-titik merah itu hilang. 
Namun, dia tidak bisa membiarkan Bakgi mati karena racun itu. 

"Jika kita tidak bicara sekarang, kamu mungkin mati." 

"Apa?" 

Bukan niatnya, tapi Bakgi menafsirkan ini sebagai ancaman. Dia memelototi Yeowun. 
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"Kamu lebih arogan dari pangeran lainnya. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan 
anggota grup seperti itu? " 

"...Kamu salah paham." 

"Apa? Anda baru saja mengancam saya. Saya mengerti Anda baik-baik saja. " 

Bakgi hampir berusaha melawannya. Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Aku tidak mengatakan itu. Dengarkan aku. Anda telah diracuni. " 

"Meracuni? Apa maksudmu? " 

Bakgi menjadi tercengang. 

"Aku melihat pertarunganmu dan melihat titik-titik merah di lehermu. Wajahmu juga 
menjadi pucat. Anda telah diracuni dengan jenis racun khusus. " 

Bakgi mengerutkan kening. Tidak mungkin dia tidak akan menyadari diracun ketika dia 
adalah seorang prajurit tingkat master. 

'Meracuni? Itu tidak mungkin.' 

Dia belum pernah menemukan racun jenis apa pun saat bermeditasi. Sejak dia ditunjuk 
untuk grup, dia telah waspada terhadap Chun Jongsum. Dia bahkan menghindari kontak 
dengan sang pangeran. 

"Dan mengapa dia memperingatkanku tentang ini?" 

Bakgi kemudian menjadi ingin tahu tentang niat Chun Yeowun. 

"... Maaf aku salah paham denganmu, tapi tidak mungkin aku akan merindukan mendeteksi 
racun." 

Bakgi meminta maaf atas kesalahannya. Sepertinya dia sangat jujur pada perasaannya. 

"Apa?" 

Chun Yeowun juga terkejut. Dia dan Nona Hwa tidak memiliki energi internal, jadi dia tidak 
tahu bahwa seseorang dapat merasakan racun dengan bermeditasi. 

'Meditasi memungkinkan seseorang mendeteksi racun? Tapi ... gejala itu pasti karena racun 
itu. ' 

Jika apa yang dikatakan Bakgi benar, maka dia tidak diracun. Seperti yang dipikirkan Chun 
Yeowun, dia melihat seseorang memasuki kafetaria. Itu Baek Jongmeng, dokter di akademi. 
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"Dokter Baek!" 

Chun Yeowun kemudian memutuskan untuk bertanya kepada dokter. 

"Lalu mengapa kita tidak memeriksa dengan dokter? Lebih baik aman daripada menyesal, 
bukan? " 

"...Ya." 

Itu masuk akal, tapi rasanya seperti Yeowun melakukan apa yang dia inginkan. Bakgi 
mengembalikan piringnya dan pergi ke Baek Jongmeng bersama Yeowun. 

"Makan malam, makan malam ~" 

Baek Jongmeng mendapatkan makanan sambil bersiul. 

"Dokter Baek." 

"Hah?" 

Baek Jongmeng berbalik dan melihat Chun Yeowun. 

"Oh, sudah lama tidak bertemu! Uh, atau itu? Bagaimanapun. Apa tadi kamu makan?" 

"Tidak pak." 

"Kalau begitu mari kita makan. Saya tidak ingin makan bersama. Aku ingin 
memberitahumu sesuatu nanti. " 

Baek Jongmeng ingin mengucapkan terima kasih pada Yeowun. Setelah dia pergi, dia 
mendapatkan banyak pasien. Mereka tidak semua karena Yeowun, tetapi Jongmeng senang 
sibuk. Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Aku minta maaf, tapi bisakah kamu memeriksanya sebelum itu?" 

"Hah?" 

Jongmeng menoleh ke Bakgi yang berdiri di sebelah Yeowun. 

"Kadet ke-18, Bakgi. Tuan." 

"Oh ya. Senang bertemu denganmu. Saya Baek Jongmeng. Apakah Anda terluka? " 

Baek Jongmeng belum pernah melihat Bakgi. Meskipun kakinya ditusuk oleh pedang qi, dia 
tidak pergi menemui dokter. 

"... Kupikir dia sudah diracuni." 
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"Apa? Meracuni?" 

Ekspresi Jongmeng berubah serius. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pasien yang 
diracuni di akademi. 

"Oh ... kurasa mereka ada di sini." 

Dia kemudian menyadari bahwa Chun Jongsum dan anggota lainnya berasal dari Klan 
Racun. 

"Aku tidak bisa melakukannya di sini. Ayo kembali ke ruang medis. " 

Jongmeng kemudian mengembalikan makanan yang didapatnya dan kembali ke kamar 
medisnya. Ketika mereka mencapai lantai dua, Chun Yeowun bingung dengan jumlah 
penjaga. Tidak banyak sebelumnya. 

'... Semua penjaga ini ada di sini dan Guru berhasil melewati mereka semua?' 

Sepertinya itu tidak mungkin. Dia kemudian menyadari bahwa tidak ada instruktur 
termasuk Ketua yang penasaran dengan Butterfly Blade Dance-nya. 

"Aku mengerti ... jadi mereka pasti tahu." 

Chun Yeowun kemudian mengikuti Jongmeng ke kamar. Jongmeng membiarkan Bakgi 
duduk dan mulai memeriksa berbagai titik darahnya. 

"Hm ... ini aneh." 

"Apa ini berbahaya?" 

Bakgi prihatin sehingga dia dengan hati-hati mengajukan pertanyaannya. 

"Tidak, nadimu baik-baik saja." 

"Kalau begitu, apakah aku baik-baik saja?" Bakgi bertanya dengan lega tetapi Jongmeng 
kemudian berkata, "Apakah kamu mencoba bermeditasi?" 

"Ya selalu. Saya tidak merasakan racun apa pun. " 

"Hm ... aku tidak bisa menemukan apa pun hanya dengan merasakan denyut nadi dan titik 
darah." 

Yeowun kemudian menyela, "Matanya memerah dan wajahnya menjadi pucat. Lehernya 
juga memiliki titik-titik merah. " 

"Apa?" 
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Bakgi terkejut. 

"Bagaimana dia melihat itu?" 

Dia terkejut bahwa Yeowun telah melihat semua detail itu dari kejauhan. 

"Aku pikir itu racun yang membunuh target dengan perlahan." 

Yeowun menawarkan dugaannya dan Jongmeng berseru, "... Benar! Bagaimana Anda tahu 
itu? " 

Chun Yeowun benar tentang gejala racun itu. Yeowun menjawab, "... Ibuku terbunuh oleh 
racun itu." 

"Oh ... maafkan aku." Jongmeng membungkuk. Dia kemudian ingat melihat gurunya 
mengambil obat untuk menggunakannya sebagai penangkal racun itu sejak lama. 

'... Jadi, itu sebabnya.' 

Bakgi juga menjadi minta maaf. Dia curiga pada Yeowun yang mencoba membantu, tetapi 
mendengar ini membuatnya mengerti. 

"Yah, kamu tidak bisa menemukan racun itu dengan bermeditasi atau hanya memeriksa 
denyut nadi." 

"Apa?" 

"Tahan." 

Jongmeng kemudian pergi ke kabinetnya dan membawa sesuatu. Dia kemudian mulai 
mencampur obat-obatan dan menyalakannya. Asap mulai naik. 

"Tarik napas dengan mulut untuk mengambil asap." 

"Mulut?" 

"Ya, yang besar." 

"Baik." 

Bakgi kemudian mengambil asap dan mulai batuk dengan kasar. Dia mulai pucat dan titik-
titik merah muncul di lehernya. 

"Ugh!" 

Dia jatuh ke tanah dan terus batuk. Jongmeng memadamkan api, dan kemudian Bakgi 
bangkit dengan wajah pucat. 
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"Itu racunnya." 

"A-apa ... tapi bagaimana ..." 

Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia diracun. 

"Tetapi saya baik-baik saja ketika saya bermeditasi dan saya tidak melakukan kontak apa 
pun! Saya selalu makan sendirian juga! " 

Inilah sebabnya mengapa Bakgi makan sendirian. Itu untuk membela diri dari Chun 
Jongsum sehingga dia tidak bisa melakukan apa pun padanya. 

"Yah ... yang ini sedikit berbeda." 

"Apa?" 

"Yang ini menunjukkan efek ketika itu ada di dalam paru-paru atau perutmu." 

"Paru-paru?" 

"Kamu bisa mengkonsumsinya melalui makanan, tetapi kamu juga bisa diracuni dengan 
menghirupnya saat kamu tidur. Dan racunnya sangat sedikit sehingga Anda tidak akan 
melihatnya ketika Anda tidur. Apakah Anda berbagi kamar dengan seseorang yang 
mungkin menggunakan racun? " 

Bakgi kemudian melotot dengan mata memerah dan gemetar karena marah. 

'Chun Jongsum, kau bajingan ... !!! " 
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Chapter 49 
Babak 49: Aku akan hancurkan mereka semua (3) Bakgi sudah berada di level master 
ketika dia memasuki akademi. Dia dengan cepat mengalahkan Chun Jongsum yang 
mengancam anggota kelompok lainnya pada hari pertama akademi. Chun Jongsum 
memperingatkannya ketika dia kalah. 

'Kamu menikmati kemenanganmu sekarang. Cakar Klan Racun itu seperti anggur yang 
enak. Semakin dalam seiring berjalannya waktu. ' 

Karena itu, Bakgi selalu mewaspadai tanda-tanda serangan racun, tetapi pada akhirnya ia 
masih diracun. 

"Hmph." 

Baek Jongmeng mengeluarkan lebih banyak obat untuk mengeluarkan racun. Chun Yeowun 
kemudian bertanya kepada dokter, "Seberapa buruk hal itu baginya?" 

Jongmeng tersenyum. 

"Dia baik-baik saja. Untungnya, kami mendeteksinya lebih awal. Dia akan sembuh setelah 
seminggu penawarnya. " 

"Tapi bukankah itu parah jika dia memiliki titik-titik merah?" 

Dia ingat penjelasan Baek Jongwu kepadanya tentang racun itu. Dia mengatakan bahwa 
karena titik-titik merah menutupi seluruh tubuhnya, Lady Hwa tidak punya cara untuk 
bertahan hidup. 

"Oh, itu terjadi karena aku berhasil menembus paru-parunya." 

"Paru-paru?" 

"Ya, ini untuk memeriksa apakah dia sudah diracun. Jika dia menunjukkan tanda-tanda 
diracun tanpa itu, maka sudah terlambat. " 

Yeowun kemudian ingat bahwa Hou Jinchang menekan dada Bakgi selama duel. 

"Oh, jadi itu yang memicu gejalanya!" 

"Jadi, apakah kamu membutuhkan asap itu untuk memeriksanya?" 

"Tidak juga. Jika paru-paru Anda rusak, racun itu mungkin masuk ke luka dan 
menunjukkan gejalanya juga. " 

"Oh begitu. Jadi, itu sebabnya. " 
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Yeowun kemudian menyadari mengapa Bakgi menunjukkan gejala tadi. Jongmeng dengan 
cepat merebus obatnya. Bakgi masih geram karena fakta bahwa dia telah diracun. 

"Di sini, minum." 

"...Terima kasih." 

Bakgi minum obat dan Jongmeng berkata, "Kamu pasti marah, tapi bukankah kamu masih 
beruntung?" 

"Iya?" 

"Berkat kadet ketujuh, itu belum terlambat. Jika ya, maka Anda benar-benar akan mati. " 

"Oh!" 

Bakgi menyadari bahwa dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada 
penyelamatnya. Bakgi bangkit dan membungkuk pada Chun Yeowun. 

"M-Maafkan aku. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya benar-benar berterima 
kasih. " 

Chun Yeowun melambaikannya. "Jangan terlalu berterima kasih padaku. Saya tidak ingin 
melihat orang sekarat karena racun menjijikkan itu. Dan ... aku sedang mencari pelakunya. 
" 

Kata-kata terakhir Chun Yeowun menunjukkan bahwa dia sangat marah. Itu adalah 
kebencian mendalam yang datang dari pembalasannya. 

Bakgi kehilangan kata-kata. Dia sudah menduga itu, tapi kebencian Yeowun berada di luar 
imajinasinya. Jongmeng lalu membuka tirai tempat tidur dan berbicara dengan Bakgi. 

"Bagaimana kalau kamu beristirahat di ruang medis hari ini?" 

"Hah?" 

"Kamu akan sembuh dalam tujuh hari, tetapi jika kamu kembali ke kamarmu, kamu akan 
menjadi sasaran racun lagi." 

Bakgi mengerutkan kening. 

"Dia akan meracuni aku lagi?" 

Jika bukan karena Baek Jongmeng, Bakgi akan pergi ke Chun Jongsum dan melepaskan 
dendamnya. Tapi ada kemungkinan Chun Jongsum akan meracuninya lagi ketika dia 
tertidur. 
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"Sialan!" 

Itu menjengkelkan. Chun Yeowun setuju, "Ya, tetap di sini seperti yang dikatakan dokter. 
Saya tahu bagaimana perasaan Anda, tetapi Anda harus sembuh dulu. " 

"Ugh." 

"Serahkan Chun Jongsum padaku." 

"Apa?" 

Bakgi menjadi kaget. Baek Jongmeng ragu-ragu ketika dia bertanya pada Yeowun, "Apa 
yang kamu coba lakukan?" 

"... Aku pikir aku perlu bicara dengannya." 

'Kata?' 

Namun, melihat mata Yeowun yang dipenuhi dengan kebencian tampaknya tidak seperti 
dia hanya akan bertukar kata dengan pangeran. Jongmeng menghela nafas. 

"Aku mendengar desas-desus bahwa kamu menjadi kuat, tetapi bisakah kamu menangani 
yang menggunakan racun?" 

Berperang melawan pengguna racun bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk seniman 
bela diri yang berpengalaman. Bahkan para pemimpin dari enam klan mengatakan Klan 
Racun adalah yang paling sulit dihadapi. 

"Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku akan baik-baik saja." 

Yeowun kemudian mulai berjalan keluar dan berhenti. Dia kemudian berbicara pada 
dirinya sendiri sebelum pergi keluar. 

"... Jika itu benar, maka aku akan mengirimnya ke sebelah tempat tidurmu." 

"Apa?" 

Sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang. Jongmeng dan Bakgi saling bertukar 
pandang dan kemudian mendengar orang yang kesal berbicara. 

"Hmph. Petani sialan itu. " 

Itu adalah Chun Mukeum yang juga berada di ruang medis. 

[Hei, petani. Yang kamu cari seharusnya ada di hutan di seberang bangunan kelima 
asrama.] 
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Chun Mukeum mengirim pesan telepati ke Chun Yeowun. Itu adalah informasi tentang 
keberadaan Chun Jongsum setelah makan malam. Dia mengatakan ini padanya, tetapi itu 
bukan untuk Yeowun atau Bakgi. 

"Heh." 

Chun Jongsum membenci Chun Yeowun hampir seperti Chun Mukeum sendiri. Chun 
Mukeum juga membenci Klan Racun lebih dari enam klan lainnya. 

"Kamu atau orang gila itu ... aku tidak peduli siapa yang mati." 

Dia memberi tahu Yeowun lokasi itu, berharap itu akan membunuh salah satu dari 
keduanya, atau keduanya. 

Langit telah berubah gelap dan satu-satunya tempat yang memiliki gunung di sekitarnya 
adalah dekat asrama. Bangunan asrama kelima adalah tempat tinggal instruktur, sehingga 
para taruna tidak pergi ke hutan di seberang. Namun, ada satu yang sering pergi ke sana. 
Itu adalah Chun Jongsum. 

"Hehe..." 

Dia bepergian ke gunung setiap malam, mengumpulkan rempah-rempah beracun. Poison of 
Destruction. Untuk mempelajari serangan racun ini, seseorang perlu meracuni dirinya 
sendiri dan menyembuhkan yang tak terhitung jumlahnya. Ini akan memungkinkan 
seseorang menjadi Manusia Beracun, sehingga menghasilkan ratusan racun di dalam 
tubuh, racun yang begitu kuat sehingga orang bahkan bisa melelehkan qi. 

'Dengan energi internal di tingkat master, aku akan berada di tingkat kelima Poison of 
Destruction.' 

Poison of Destruction memiliki total sembilan level, dan kekuatannya naik secara 
eksponensial mulai dari level kelima. Chun Jongsum malu ketika kalah dari Bakgi dan 
meracuninya dengan marah. Dia meracuni dia setiap hari dan dia melihat racun bekerja 
hari ini. 

"Ini agak cepat, tetapi siapa yang akan menyadarinya?" 

Dia telah memberikan dosis yang lebih tinggi, sehingga gejalanya muncul lebih cepat dari 
yang diharapkan. Namun, tidak ada seorang pun di akademi yang mungkin tahu tentang 
racun selain dia dan anggota Klan Racun. 

"Hehehe ... Bakgi, aku akan membunuhmu sendiri sebelum kau mati karena racun." 

Jika dia mencapai level kelima, tidak perlu menunggu Bakgi mati karena racun. Itu 
membuatnya bersemangat. 
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"Apa yang sangat menyenangkan?" 

"Apa?" 

Chun Jongsum menjadi kaget dan bangkit. Malam itu gelap, jadi dia tidak bisa melihat 
wajahnya. 

'A-apa? Suara itu tidak terdengar seperti instruktur. ' 

Chun Jongsum kemudian menemukan lilin yang harus disembunyikannya dalam kegelapan. 

"Kamu...?" 

Dia melihat wajah pria itu. Adalah Chun Yeowun yang menatapnya dengan tajam. 

'Apa? Kenapa dia ada di sini sekarang? ' 

Chun Jongsum kaget. Yeowun berbicara kepadanya dengan marah. 

"Apakah menyenangkan bermain-main dengan racun?" 

Chun Jongsum kemudian menyadari bahwa Yeowun sedang berbicara tentang 
menggunakan racun pada Bakgi. Namun, dia tidak yakin apakah Yeowun sedang berbicara 
tentang ibunya atau Bakgi. Tapi itu tidak masalah karena Yeowun yakin bahwa dia telah 
memperhatikan sesuatu. 

"Hmph. Bagaimana dengan itu? " 

"Titik merah di Bakgi. Apakah Anda pikir saya tidak akan memperhatikannya? " 

"Kamu? Oh ... OHHHH! " 

Chun Jongsum kemudian mulai terkekeh. 

"Kekekekek! Saya melihat! Begitulah caranya! Ibumu yang kotor itu ... " 

Sebelum dia bisa selesai, Yeowun menyerbu seperti kilat dan menghancurkan wajah 
Jongsum dengan tinjunya. 

"ARARRRRGH!" 

Dia terlempar ke belakang seperti bola meriam. Itu sangat kuat sehingga dia menabrak 
pohon besar, setengah menghancurkannya. Dagu Chun Jongsum berubah aneh ke kiri dan 
semua gigi di sisi kanannya ditarik atau dihancurkan. 

"Urrrgh ..." 
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Chun Jongsum tidak pingsan karena rasa sakit yang parah dan mengerang. 

'Apa? Apa yang sedang terjadi?!' 

Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya ingat wajahnya dipukul. Chun 
Yeowun kemudian muncul dengan wajah seperti iblis. 

"Ini hanya permulaan." 
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Chapter 50 
Babak 50: Aku akan menghancurkan mereka semua (4) Darah tumpah dari mulut Chun 
Jongsum. Dagunya berputar aneh sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan 
berdasarkan bagaimana Chun Yeowun mendekatinya, sepertinya dia ada di sini untuk 
membunuhnya, tidak peduli dengan aturan akademi. 

"Dia-dia pasti menggertak!" 

Chun Jongsum takut, tetapi ia menyangkal menerima apa yang dilihatnya. 

'Pindah! Pindah!' 

Dia mencoba bangkit dari pohon, tetapi dia tidak bisa bergerak. 

"Kamu berani berbicara tentang sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Kamu tahu 
apa itu? "Yeowun bertanya dengan dingin sementara Chun Jongsum berusaha keluar dari 
pohon. 

'Silahkan! Pindah!' 

Jantungnya berdetak kencang saat Yeowun semakin dekat. Dia sudah tahu bahwa dia tidak 
bisa melawan Yeowun dengan seni bela diri. Dan dengan upaya paksa, energi internal 
mulai mengalir ke dalam dirinya dan jari-jarinya mulai bergerak. Yeowun sudah dekat 
dengannya. 

'Dia pikir aku belum bisa bergerak. Saya akan mengejutkannya. ' 

Chun Jongsum menatap Yeowun dengan heran. Yeowun kemudian berbicara dengan 
Jongsum di depannya. 

"Kau membuat kesalahan ketika berbicara tentang Ibu dengan mulut kotormu." 

Yeowun kemudian mencoba untuk memukul kepala Jongsum dan Jongsum melompat, 
melemparkan tinjunya ke dada Yeowun. 

"Hheeekek! Shuerpriesssed ?! " 

'Hehehe! Terkejut? ' 

Chun Jongsum sangat senang, tapi kemudian dia menjadi kaget. Yeowun meraih 
pergelangan tangannya. 

"Sialan!" 

Yeowun lalu meraih kepalan tangannya dan menggelengkan kepalanya. 
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"Idiot. Anda seharusnya tetap diam. " 

"AAAAAAARGH!" 

Yeowun menghancurkan tinju di tangannya, menghancurkan tulang-tulang menjadi 
berkeping-keping. Chun Jongsum kemudian berpikir dia tidak bisa hanya berdiri di sana. 

'Sialan! Aku harus membunuhnya! ' 

Rasanya seperti dia akan dibunuh jika dia tidak membunuhnya terlebih dahulu. Chun 
Jongsum lalu memindahkan racun ke dalam tubuhnya. Alasan mengapa dia tidak 
menggunakan racun pada Bakgi adalah karena itu bisa membunuh target, dan dia tidak 
bisa membunuh siapa pun di akademi. Racun terkuat yang dimilikinya adalah belerang. Itu 
sangat kuat sehingga melelehkan kulit dan tulang. Bahkan pemimpin Klan Racun 
menyuruhnya untuk tidak pernah menggunakannya melawan kultus yang sama. 

"Aku tidak bisa mati begitu saja!" 

"DDIIIIIIIE!" 

Chun Jongsum kemudian mengulurkan tangan ke wajah Yeowun dengan tangan kirinya. 
Yeowun kemudian dengan cepat mengambil langkah yang tepat untuk mundur tetapi Chun 
Jongsum mendekat. Asap kuning naik ke wajah dan dadanya, membakar kulitnya. 

"Arrgh!" 

"Aku menangkapnya!" 

Chun Jongsum berpikir ini sudah berakhir. Karena racun itu dilemparkan ke wajahnya, bisa 
dipastikan wajahnya akan meleleh dan dia akan mati. Namun, sesuatu terjadi yang 
mengejutkan Chun Jongsum tanpa alasan. 

[Merasakan zat beracun yang masuk melalui wajah dan dada. Mengaktifkan mode 
pertahanan darurat. Mendetoksifikasi racun dan menyembuhkan jaringan kulit yang 
rusak.] 

Dengan suara Nano, wajah Yeowun mulai pulih kembali. 

"A-apa ini?" 

Chun Jongsum bahkan ketakutan. Wajah Yeowun yang menunjukkan bahkan otot di bawah 
kulitnya sekarang pulih dengan cepat seperti monster. 

"K-kamu monsshter ?!" 

Dia belum pernah mendengar atau melihat regenerasi seperti itu dari efek racun. Chun 
Yeowun lalu berjalan menghampirinya lagi. Chun Jongsum jatuh kembali. 
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"Racun .. racun ... racun sialan! Ya, Anda berasal dari Klan Racun sehingga Anda harus ingin 
menggunakannya. Tapi tahukah Anda? Aku tidak bisa membiarkanmu meracuni bajingan 
hidup. " 

"Aaaargfhh!" 

Chun Jongsum mulai merangkak di tanah, mencoba berlari kembali. Chun Yeowun 
kemudian berlari dan menendang dagu Chun Jongsum. Itu membuat dagunya kembali ke 
tempat yang sama untuk menutup mulutnya, tetapi bagian bawah wajahnya dipelintir pada 
sudut yang aneh. 

"AAAARGH!" 

Chun Jongsum lalu meludahkan giginya. Sekarang, semua giginya patah. Chun Jongsum 
terisak saat dia melihat giginya yang patah. Dia tidak pernah merasakan sakit dan 
ketakutan seperti itu dalam hidupnya. Chun Yeowun tampaknya tidak peduli dengan 
peraturan, jadi hanya ada satu hal yang harus dilakukan Chun Jongsum. 

"P-pleashhh! Do-do-do jangan bunuh aku! " 

Chun Jongsum membenturkan kepalanya ke lantai. Dia tidak memiliki kebanggaan. Banging 
di tanah merobek dahinya dan darah mulai tumpah. Chun Yeowun lalu meraih dadanya dan 
menarik pemuda itu. 

"Aaaah!" 

Chun Jongsum mengerang. Dia berharap mungkin Chun Yeowun akan membiarkannya 
hidup. Chun Yeowun kemudian berbicara dengannya dengan suara gelap. 

"... Kamu tidak membiarkan ibuku hidup ketika dia memohon untuk hidupnya." 

Chun Jongsum kemudian menyadari bahwa itu adalah kesalahan untuk menggunakan 
racun yang sama yang membunuh Lady Hwa. Yeowun tidak akan pernah memaafkannya. 
Hati Chun Jongsum mulai berdebar ketakutan. 

'T-tidak! Setidaknya aku harus berteriak! ' 

Namun, sebelum Chun Jongsum bisa berteriak, Yeowun menekankan titik darahnya. 
Jongsum bahkan tidak bisa berteriak dan dia menjadi pucat karena ketakutan. 

'S-sial!' 

Dia mencintai hutan karena orang jarang datang ke sini, dan sekarang itu berhasil 
melawannya. 

"Apakah kamu menggunakan tangan ini untuk menggunakan racun itu?" 
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Yeowun kemudian menginjak tangan kiri Jongsum dan mulai menghancurkannya. Tangan 
kiri Jongsum hancur. 

"Nnnnghhghghghrrghh ....!" 

Rasa sakit itu melebihi apa yang bisa ditanggungnya. Chun Jongsum terisak karena rasa 
sakit dan Yeowun menyatakan, "Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Saya tidak ingin 
dikeluarkan karena membunuh sampah seperti Anda. " 

"Apakah dia membiarkanku hidup ?!" 

Chun Jongsum menjadi penuh harapan, tapi itu adalah harapan yang salah. 

"Sebaliknya, kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu. Mari kita mulai dengan 
tulang-tulangnya, oke? " 

Dan itu adalah awal dari mimpi buruk Chun Jongsum. 
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