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Chapter 276 
Chapter 276: Within the Sword Creek (2) Mata Yeowun tumbuh besar. Dia pikir tidak ada 
apa-apa di sini, tapi ada banyak pedang yang tertancap di tanah. Mereka semua berkarat 
sepanjang waktu, jadi tidak ada pedang yang berguna. 

"Ada begitu banyak pedang di sini." 

Tapi bukan hanya pedang yang ada di sini. Ada tengkorak dan tulang yang tak terhitung 
jumlahnya tersebar di sekitar. Tampaknya ini adalah orang-orang yang jatuh melalui tebing 
dan mati. Beberapa terlalu tua, hampir tidak bisa dikenali jika mereka manusia, tetapi ada 
beberapa yang masih utuh dan masih memiliki pakaian. 

"Aku hampir bergabung dengan mereka. Tetapi mengapa mereka jatuh dan mati di sini? ' 

Yeowun menjadi ingin tahu tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Yeowun ragu-ragu 
sebentar, tetapi ia kemudian melepas salah satu potongan pakaian dari kerangka. 

"Ini pakaian dari orang mati tapi ..." 

Pakaian aslinya dibakar habis, dan mereka tidak dalam kondisi untuk dikenakan. Yeowun 
mengganti pakaiannya menjadi yang dia ambil dan berjalan ke dinding tebing sehingga dia 
bisa menemukan cara untuk naik kembali. Yeowun berpikir lebih baik untuk menemukan 
jalan di sisi berlawanan dari batu raksasa, yang hampir tegak dan licin di permukaan. 

'Hm ... tidak jauh berbeda di sini.' 

Sisi lain tebing itu lebih kasar, tetapi sebenarnya miring ke belakang. Tidak ada cara 
memanjat. 

"Apakah ini sebabnya tidak ada informasi tentang ini?" 

Bahkan jika seseorang mencoba turun dengan menggunakan tali, semburan angin itu akan 
membuat orang itu tidak seimbang. 

"Apakah ada cara lain?" 

Yeowun kemudian mulai melihat-lihat kalau-kalau dia mungkin menemukan sesuatu. 
Ketika dia mulai berjalan di sekitar batu raksasa, dia berhenti di beberapa titik. 

'Hah?' 

Yeowun menjadi kaget. Dia pikir mungkin apa yang dilihatnya adalah kesalahan. Dia 
melihat banyak jejak pedang dan pisau di batu raksasa. 

"Mengapa ada jejak pertempuran di sini?" 
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Sulit dimengerti. Yeowun terlempar dari ledakan, jadi dia menjatuhkan niatnya. Tapi 
mengapa semua orang datang ke sini dan bertarung? Setelah memeriksa jejak ini, mata 
Yeowun melebar. Jejak pedang dan pisau sangat akrab. 

'Kekuatan Pedang Setan Langit ...?' 

Jejak pedang yang jelas sangat mirip dengan Pedang Kekuatan Setan Langit. Ada beberapa 
gerakan pedang yang tidak cocok, tetapi gerakan yang tersisa persis sama. Tampaknya ini 
datang lebih lambat dari Pedang Iblis Langit. 

"Tunggu ... mungkin ..." 

Yeowun mendongak kaget. Dia pikir dia telah melihat gaya penulisan kata 'Pedang' di 
tebing di suatu tempat, tetapi dia sekarang menyadari bahwa itu adalah gaya penulisan 
Pastor Chun Ma. Yeowun kemudian membawa pedang hitam untuk terbentuk. Dia 
kemudian melihat tulisan di pedang. 

[Pedang Setan Langit] 

Kata 'Pedang' yang terukir di sana hampir sama dengan 'Pedang' yang terukir di dinding di 
atas. Ini berarti bahwa Pastor Chun Ma datang ke sini dan melawan seseorang. Itu 
tampaknya tidak terlalu mustahil, karena rekaman istana Tuhan menunjukkan bahwa 
Pastor Chun Ma bahkan berangkat untuk menginvasi semua pihak, bahkan melalui Kastil 
Hobuk, tempat Sword Creek ini berada. Tapi yang membuat Yeowun kaget berbeda. 

'Ada apa dengan penelusuran pisau ini?' 

Jejak pedang ini pastinya adalah keterampilan pedang Dewa Pedang. Yeowun melihat jejak 
pisau yang tersisa di sana dan menjadi kaget. 

"Aku belum pernah melihat ini." 

Pada jejak pedang yang tampaknya merupakan keterampilan pedang Dewa Pedang, ada 
dua formasi yang Yeowun tidak kenal. Kedua formasi itu lebih kuat daripada formasi enam 
bilah yang dipelajari Yeowun. Sepertinya keduanya adalah bagian terakhir dari skill 
pedang. 

'... Saya pikir keenam formasi adalah segalanya. Saya salah.' 

Yeowun sangat terkejut melihat keterampilan pisau. Ini hampir sama kuatnya dengan 
Kekuatan Pedang Setan Langit, kecuali formasi terakhir dari Kekuatan Pedang. 

"Kupikir ini tidak akan menungguku di sini." 

Yeowun mengira dia tidak beruntung karena jatuh, tetapi sebenarnya itu adalah berkah 
tersembunyi. Tidak jelas mengapa itu ada di sini, tapi Yeowun beruntung berhasil 
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menemukan jejak dua pejuang yang sangat kuat bertarung satu sama lain, terutama karena 
Yeowun memiliki Nano yang bisa mensimulasikan ini. 

"Nano, pindai itu." 

Yeowun memerintahkan Nano untuk memindai jejak pedang dan bilah pedang. 

[Ya tuan.] 

Nano memindai jejak dan mulai menganalisis. Yeowun kemudian berjalan melalui jejak dan 
... 

"Hah?" 

Dia menemukan sesuatu saat dia berjalan. Ini berbeda dari jejak pedang yang dilihatnya. 
Itu ditinggalkan di sana dengan menggabungkan sesuatu dan memiliki kata terukir di 
bawah ini. 

'Mustahil.' 

Tampaknya apa pun yang penulis coba lakukan tidak tercapai. Gaya penulisan cocok 
dengan gaya Pastor Chun Ma. Setelah melihat dari dekat, Yeowun kemudian menyadari 
bahwa jejak pedang di sini tidak seperti jejak pertempuran yang tertinggal di tempat lain. 
Tampaknya jejak ini ditinggalkan dengan mencoba sesuatu di atasnya. 

'Mengapa ada kata' tidak mungkin 'di sini?' 

Yeowun menjadi bingung dan memerintahkan Nano untuk mengekstrak jejak pedang ini. 
Setelah selesai, Yeowun memesan Nano. 

'Nano, tunjukkan gambar 3D dari jejak pedang ini.' 

[Ya tuan. Memulai tampilan 3D dari jejak pedang yang dipindai.] 

Jejak pedang yang rumit kemudian mulai muncul dengan garis-garis putih melintas, dan 
Yeowun bisa melihat gerakan pedang. Yeowun kaget melihat gerakan ini dalam bentuk 
formasi. 

"Ini tidak mungkin." 

Ini adalah keterampilan pedang yang bergerak di luar gerakan tubuh konvensional, seperti 
bagaimana keterampilan pisau Dewa Pedang lakukan. Yeowun bisa merasakannya secara 
naluriah. 

"Dia mencoba menggabungkannya!" 
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Itu dia. Jejak pedang ini yang ditandai 'mustahil' adalah ciptaan Pastor Chun Ma yang 
datang setelah bertarung melawan keterampilan pedang Dewa Pedang. 
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Chapter 277 
Chapter 277: Within the Sword Creek (3) Malam gelap... 

Ada tempat di mana seluruh area dikelilingi oleh batu-batu raksasa. Ada bukaan di bagian 
atas, jadi itu hanya terlihat dari atas. Dan di dalam tempat itu, ada sebuah rumah besar. Di 
dalam gedung mansion, ada sejumlah besar pot yang menyeduh obat-obatan dan 
penyimpanan berbagai ramuan obat. Itu tampak seperti rumah sakit dari pandangan 
pertama. 

Tempat ini adalah tempat persembunyian Dokter yang saleh yang terletak di dalam batu 
besar Sword Creek. Di dalam, ada banyak tempat tidur dengan seorang pria dirawat di 
atasnya. Pria itu adalah Penatua Keempat Kultus Iblis, Yang Danwa. Dia mengerang 
kesakitan. 

"Ugh!" 

"Baiklah baiklah. Sobat, maukah? " 

Ada seorang wanita tua memegangi kepala Yang Danwa sehingga dia tidak akan bergerak. 
Dia terlihat lebih baik dari usianya yang enam puluhan, tetapi dia memiliki tubuh yang 
sangat bagus. Lengannya yang tebal mengingatkan salah satu tubuh yang kekar seperti Ko 
Wanghur. 

"Hah ..." 

Ada alasan mengapa Yang Danwa kesakitan. Itu karena lokasi luka. Dengan pedang qi 
menebasnya dari dahi kanan hingga ke bawah matanya, ia kehilangan pandangan. Itu 
adalah luka yang didapatnya saat melawan lelaki tua dari penginapan. Dia kehilangan 
pandangan, tapi untungnya dia selamat. 

"Aku tidak akan selamat kalau bukan karena Tuan Mun." 

Dia layak menjadi salah satu dari Enam Pedang. Dia tampak polos dan tidak berbahaya, 
tetapi Yang Danwa melihatnya mengamuk melalui serangannya. Kebanyakan prajurit akan 
kehilangan kendali dan mengamuk dalam kemarahan seperti itu, tetapi Mun Ku membantu 
Yang Danwa secara efektif untuk menyerang orang tua itu. Itu sebabnya mereka bisa 
bertahan sampai 'dia' muncul. 

"Ini bakat luar biasa. Mungkin kita akan memiliki prajurit wanita lain yang sekuat Penatua 
Yin dalam beberapa tahun. ' 

Berkat Mun Ku mereka masih hidup. Yang Danwa sangat menghargai ini. 

"Ugh!" 
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Bahkan jika dia mencoba bertahan, jahitan di wajahnya terluka. Dan ketika hampir 
berakhir, dia mendengar ratapan datang dari ranjang yang berlawanan. 

"Waaaah .... Pangeran..." 

"... Bagaimana ini bisa terjadi ..." 

Ada seorang gadis meratap dengan kedua tangan di wajahnya. Itu Mun Ku. Ada wanita lain, 
tinggi dan besar, memeluknya. Itu Hou Sangwha yang dikatakan hilang. Dia sebenarnya 
berada di tempat persembunyian Dokter yang saleh. Tentu saja, ada orang lain yang masih 
hidup dari tim. 

"Nnnngh ... Tuan!" 

"..." 

Dan ada Hu Bong, dengan linen yang membungkus tubuhnya, berbaring di tempat tidur 
dengan ekspresi kelelahan. Dia mengerang dan menangis dengan Bakgi duduk di 
sebelahnya dengan wajah tercengang. Dia hanya menggumamkan kata-kata yang sama. 

"Aku tidak percaya ini ..." 

Dia terus mengatakan hal yang sama. Bakgi dan Hou Sangwha mulai melakukan ini setelah 
mereka mendengar bahwa Chun Yeowun terperangkap dalam ledakan dan jatuh dari 
tebing. 

"Yah, kalian sangat berbeda satu sama lain." 

Wanita tua itu melirik ke arah ratapan dan berbicara. Dia berbicara tentang Hou Sangwha 
dan Bakgi, yang tidak banyak bicara, dibandingkan dengan Mun Ku dan Hu Bong yang 
secara terbuka mengekspresikan emosi mereka. 

"Tapi tuanmu itu pastilah tuan yang baik. Melihat kalian semua menangis. " 

"..." 

Yang Danwa tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Dia juga merasa sedih memikirkan 
Chun Yeowun yang sudah mati. Dia harus memberikan hidupnya karena dosa karena tidak 
mampu melindungi Tuhan, tetapi dia memiliki pekerjaan untuk dilakukan. 

Wanita tua itu selesai menjahit luka dan mengoleskan ramuan yang dihaluskan ke luka. 
Yang Danwa kemudian bertanya kepada wanita itu dengan hati-hati. 

"... Dokter yang saleh." 
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Wanita tua itu adalah Dokter yang saleh yang mereka cari. Dia adalah tuan rumah mewah 
yang tersembunyi ini, dan Dokter yang saleh Gam Rosu. Dia mengangkat alisnya dan 
berbicara. 

"Apa yang aku katakan padamu untuk memanggilku?" 

"... Nenek Gam." 

Wanita tua itu tidak suka disebut Dokter yang saleh secara mengejutkan. Yang Danwa 
pertama mengira mungkin dia telah belajar seni bela diri dari fisika, tetapi dia tidak tahu 
seni bela diri. Ketika Danwa menjadi ingin tahu, Gam Rosu hanya menjawab, 

"Yah, kamu seorang dokter jadi kamu harus bugar untuk operasi panjang. Apakah kamu 
tidak berpikir? ' 

Tentu saja itu masuk akal, meskipun Gam Rosu tampaknya terlalu terlatih untuk itu. Yang 
Danwa kemudian bertanya lagi. 

"Seperti yang aku minta sebelumnya ... bisakah aku membuat permintaan untuk ... UGH!" 

Gam Rosu kemudian mendorong luka di tempat dia mengoleskan obat. Kekuatannya sangat 
kuat. Yang Danwa harus berhenti berbicara karena rasa sakit. 

"Hah ..." 

Anehnya, Gam Rosu terus memotong mereka dari menanyakan permintaan sejak mereka 
bertemu. Dia kemudian melirik pintu masuk ruangan, ke arah dua prajurit yang 
mengawasinya. Sepertinya mereka mengawasi dokter. 

"Apakah dia mengkhawatirkan mereka?" 

Yang Danwa juga menyadari bahwa sikapnya tidak normal sehingga dia menghentikan 
permintaannya. Awalnya dia tidak menyadari karena dia hanya bersyukur karena 
diselamatkan, tetapi dia sekarang tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam 
rumah besar ini. 

Setelah menambal luka dan membungkus lenan di atasnya, Dokter Dewa Gam Rosu bangkit 
dari tempat duduknya. Dia berbicara kepada Yang Danwa. 

"Yah, kamu perlu setidaknya 7 hari perawatan. Beristirahatlah sekarang. " 
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Chapter 278 
Bab 278: Di Dalam Sword Creek (4) Dia kemudian meninggalkan gedung dengan dua 
prajurit berjaga mengikutinya. Ketika dia pergi, Yang Danwa mendengar pesan telepati 
datang kepadanya. 

[Apakah kamu melihat itu?] 

Yang Danwa berbalik ke arah, dan ada seorang wanita cantik dengan alis tebal menatapnya 
dengan tangan bersedekap, duduk di tempat tidur di sisi yang berlawanan. Itu adalah 
Penatua Yin Moha. Dia juga aman. Namun, Yang Danwa melihat wajah sejati Yin Moha 
untuk pertama kalinya setelah dia tiba di sini, jadi dia tampak canggung mencari tampilan 
muda Yin Moha. 

[... Saya pikir dia sedang diawasi. Dan kita juga.] 

Dua prajurit yang berjaga telah pergi bersama dengan dokter, tetapi masih ada mata yang 
mengawasi mereka dari gelap. Yang Danwa merasakan kehadiran orang-orang yang 
menonton di dalam ruangan. Itu sebabnya mereka berbicara melalui pesan telepati. 

[Penatua Yin. Apa yang terjadi disini?] 

Mereka tidak bisa membicarakannya karena Yang Danwa harus dirawat oleh dokter sejak 
dia tiba di sini. Yin Moha menghela nafas dan menjawab. 

[Kami melawan mereka ketika kami sampai di sini.] 

Ketika Yin Moha dan yang lainnya pertama kali sampai di Sword Creek, seseorang 
menyerang mereka. Para prajurit yang keluar dari rumah tersembunyi, dan mereka 
pertama kali menyerang dan bertanya siapa Yin Moha dan yang lainnya. Mereka berada 
dalam wilayah Pasukan Keadilan, jadi Yin Moha tidak mengungkapkan siapa mereka. 
Tetapi dia hanya menunjukkan tanda oranye dan berkata bahwa mereka datang untuk 
menemui Dokter yang saleh. Prajurit kemudian menjadi kurang waspada dan 
menunjukkan minat. 

[Saat itulah kami diserang oleh pria tua dari penginapan dan tiga pejuang kuat lainnya.] 

Pertarungan baru telah dimulai. Keempat prajurit yang baru muncul ini begitu kuat 
sehingga mereka membunuh agen mata-mata kelompok Yin Moha secara instan dan juga 
membunuh dua prajurit lain yang keluar dari rumah tersembunyi. Dan saat Yin Moha 
berperang melawan lelaki tua itu, 'dia' muncul. 

[... Hing Wunja dari Pedang Kuat Mudan.] 
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Pesan telepatisnya terdengar suram dengan nama itu dan Yang Danwa menyipitkan 
matanya. 

[Jadi, itu dia.] 

Yang Danwa tahu nama itu. Di bawah lima prajurit paling kuat dari seluruh Yulin, ada 
orang-orang yang dikenal sebagai 'Sembilan Kuat' yang dikatakan sebagai lima prajurit 
paling kuat berikutnya. Hing Wunja adalah salah satu dari yang Kuat, dan Penatua dari klan 
Mudan. 

[Dia membantu kami mengusir lelaki tua itu dan kami bisa masuk ke sini. Tapi ... kita belum 
bisa meyakinkan dokter.] 

Sama seperti Yang Danwa, Yin Moha dan yang lainnya meminta dokter untuk berkunjung. 
Dia terus mengatakan bahwa itu sulit untuk dilakukan, bahkan dengan tag oranye. Yin 
Moha berspekulasi alasan Gam Rosu tidak bisa meninggalkan tempat ini terkait dengan 
Hing Wunja yang melindungi tempat ini. 

"Apa alasannya?" 

Dokter yang saleh itu pasti menyembunyikan sesuatu. Masalah yang dihadapi adalah 
dengan Pedang Kuat Mudan. 

[Beruntung dia tidak tahu siapa kita sebenarnya.] 

Yang Danwa tidak berharap menemukan sosok yang kuat dan menonjol di Pasukan 
Keadilan di sini. Yang menarik adalah bahwa prajurit lain di samping Hing Wunja tidak 
tampak seperti biksu dari klan Mudan. Yin Moha lalu menghela nafas. 

[Ya, tapi itu tidak akan bertahan lama.] 

'...' 

Tidak mungkin seorang pejuang seperti Hing Wunja tidak menjadi curiga terhadap mereka. 
Dua dari pengunjung ini adalah pejuang tingkat master unggul yang jumlahnya sedikit, jadi 
kemungkinan Hing Wunja akan mencoba mencari tahu siapa mereka. 

[Mungkin dia tahu dan hanya ingin menggunakan kita untuk bantuan.] 

Yin Moha kemudian melanjutkan ketika dia berbalik ke arah di mana dia merasakan mata 
mengawasi mereka. 

Di gedung lain, ada seorang lelaki tua berjanggut putih berbicara dengan seseorang. Orang-
orang ini adalah biarawan dari penginapan tadi malam. Mu Jinja berbicara. 

"Jadi, itu sebabnya kami kehilangan kontak denganmu ... Penatua Hing." 
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"Iya. Mereka mengelilingi sungai. Saya tidak punya pilihan." 

Orang tua dengan janggut putih adalah Pedang Kuat Mudan, Hing Wunja. Dia menjelaskan 
mengapa dia kehilangan kontak dengan klan Mudan selama sebulan. Alasannya adalah 
karena lelaki tua dari penginapan. Orang tua dan kroninya telah mencari di daerah itu 
untuk menemukan rumah yang tersembunyi, sehingga Hing Wunja tidak dapat 
menghubungi klan. 

"Penatua, mengapa kita tidak memindahkan lokasi ke tempat Mudan atau Keluarga Jegal? 
Jika hampir selesai, saya tidak berpikir Dokter yang saleh perlu tinggal di sini lagi. " 

"... Lebih baik jika kita membiarkannya sendirian. Saya tahu itu untuk kebaikan yang lebih 
besar, tetapi tindakan kita harus adil. " 

"Ya pak. Kamu benar." 

"Tetapi seperti yang Anda katakan, Dokter yang saleh hampir lengkap dengan 
pekerjaannya. Dengan musuh yang terletak di dekat tempat kami, lebih baik bagi kami 
untuk bergerak. " 

Mereka tidak tahan untuk bergerak seperti yang sekarang terungkap. Pintu masuk 
dilengkapi dengan gerbang batu mutiara biru dengan banyak jebakan, tapi itu tidak akan 
menahan musuh lama. Mu Jinja kemudian bertanya, "Tapi Penatua, mengapa Anda 
membantu mereka? Saya yakin mereka berasal dari Pasukan Jahat, atau dari Sekte Iblis. " 

Dia berbicara tentang kelompok Chun Yeowun. Mu Jinja terkejut ketika dia mendengar dari 
Hing Wunja bahwa kelompok itu memiliki setidaknya dua prajurit tingkat master superior. 
Tingkat kekuatan itu tidak sering didapat. 

"Saudara Mu benar, Penatua." 

Para biksu dari klan Mudan curiga terhadap kelompok Yeowun setelah mereka mengetahui 
bahwa Yeowun memiliki topeng di wajahnya. Ada kemungkinan bahwa ada prajurit yang 
kuat dalam persembunyian dan tidak diketahui, tetapi jika dua prajurit superior berada 
dalam satu kelompok, kemungkinan mereka berasal dari salah satu dari tiga kekuatan 
utama Yulin. Mereka tahu semua prajurit yang kuat dari Pasukan Kehakiman, jadi tebakan 
yang berpendidikan akan turun ke dua kekuatan lainnya. 

"Dan mereka juga menginginkan Dokter yang Ilahi." 
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Chapter 279 
Bab 279: Within the Sword Creek (5) "... Mereka akan membantu kita," kata Hing Wunja. 

"Hah? Tunggu, apakah Anda akan meminta mereka untuk ... " 

"Tidak. Kita akan menggunakannya sebagai tameng dan membiarkan mereka melawan 
musuh kita, sementara kita kembali ke Gunung Mudan dengan Dokter yang saleh. " 

"Ya, Penatua. Itu terdengar seperti rencana." 

Mu Jinja mengangguk heran. Dia khawatir tentang kelompok Yeowun sebanyak musuh di 
luar, jadi rencana ini terdengar sangat bagus. Tidak masalah jika kelompok Yeowun berasal 
dari sekutu saat ini, Sekte Iblis. 

Di saat bersamaan, di bawah tebing. Suara angin yang berhembus dari gerakan memenuhi 
area itu. Dalam kegelapan, seorang pria muda bergerak cepat dengan pedangnya. Itu 
adalah Chun Yeowun. Dia sudah berlatih formasi pedang selama dua jam, tapi dia 
melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui sebelumnya. 

Formasi yang berlanjut dengan lancar tiba-tiba berhenti, dan tubuh Yeowun bergetar. Ini 
terjadi karena gerakan tidak dapat dihubungkan dengan sempurna. 

"Hah hah..." 

Yeowun merosot karena kelelahan untuk beristirahat. Dahinya basah oleh keringat. 

"Ini tidak mudah." 

Sulit untuk menggabungkan dua keterampilan seni bela diri legendaris menjadi satu. Apa 
yang dia coba sampai sekarang adalah upaya untuk menggabungkan Kekuatan Pedang 
Setan Langit dengan keterampilan pedang Dewa Pedang. Yeowun ingat apa yang terjadi 
empat jam yang lalu. Dia awalnya sangat terkejut ketika dia melihat jejak yang ditinggalkan 
oleh Pastor Chun Ma. 

"Bagaimana dia bisa mendapat ide seperti itu?" 

Dia terkejut dengan gagasan bahwa dia bahkan tidak datang untuk menyeberang. Dia 
hanya fokus pada pelatihan seni bela diri yang lengkap, tetapi Pastor Chun Ma sedang 
mencoba hal-hal baru dengan seni bela diri yang dia temui untuk pertama kalinya, 
meskipun itu mengakibatkan kegagalan. 

"Keterbatasan fisik." 

Chun Ma adalah yang terbaik dalam seni bela diri dan pedang, tetapi ada sesuatu yang tidak 
bisa dia atasi. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang paling cocok untuk seni bela diri, ada 
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batas seberapa jauh otot dan seratnya bisa diperkuat. Tapi skill pedang dari Dewa Pedang 
hanya mungkin ketika kemampuan fisiknya mencapai batasnya. Chun Ma mencoba 
menggabungkan sifat-sifatnya ke dalam keterampilan pedangnya dan setelah beberapa kali 
mencoba, ia sampai pada suatu kesimpulan. 

'Mustahil.' 

Tapi Yeowun berbeda. Setelah menganalisis Kekuatan Pedang Setan Langit, keterampilan 
pedang Dewa Pedang, dan Seni Pembalikan Darah, otot dan sifat fisiknya meningkat 
melebihi batas orang biasa. Yeowun dapat menggunakan formasi yang dibuat Chun Ma 
untuk uji coba dengan sangat mudah. Tapi ini bukan versi yang lengkap karena Chun Ma 
berhenti mengembangkannya, jadi Yeowun harus menganggapnya sebagai pedoman untuk 
melakukannya sendiri. 

'...Sulit.' 

Itu mungkin secara teori, tetapi menggabungkan dan menggunakannya adalah cerita yang 
berbeda. Pedang Kekuatan Setan Langit sudah sempurna dalam bentuk aslinya, jadi 
Yeowun harus membuat formasi yang sama sekali baru. 

'Mari kita coba lagi.' 

Setelah sedikit istirahat, Yeowun bangkit lagi dan mulai menggerakkan tubuhnya untuk 
menggunakan formasi pedang. Dia juga menggunakan Nano untuk menganalisis simulasi. 
Tetapi dia ingin melewati batas itu sendiri dan belajar pengertian melalui itu. Yeowun tidak 
beristirahat sementara ia mencoba banyak gerakan pedang dalam upaya menggabungkan 
keduanya. 

"Hah hah..." 

'Aku lelah.' 

Setelah dua jam, Yeowun sekarang benar-benar kelelahan. Hampir empat jam penggunaan 
kekuatan Pedang Setan Langit tanpa henti menghabiskan energi internalnya sepenuhnya. 
Bagaimana dia bisa menciptakan keterampilan pedang baru yang melanggar batas yang 
ditetapkan? Dia mencoba banyak cara tetapi gagal terus-menerus. 

'Aku tidak bisa menggabungkan gerakan pedang jika melampaui batas saat ini ... aku harus 
membuatnya bekerja dengan seimbang ...' 

Dia harus menciptakan gerakan pedang baru yang bisa bekerja secara seimbang melalui 
semua gerakannya. Setelah berpikir sebentar ketika dia berbaring, Yeowun kemudian 
muncul dengan ide tiba-tiba di kepalanya. 
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'Ya...! Jangan gunakan semua gerakan yang saya miliki sekarang. Jika itu tidak pas, maka 
saya mungkin juga hanya mengambilnya. Jika saya berhenti membatasi diri dan bebas 
untuk menciptakan keseimbangan ... itu akan gratis ... gratis ... ' 

Gerakan pedang yang dimilikinya, dan memikirkan tentang gerakan baru yang bisa bekerja 
sama dengannya. Yeowun kemudian datang ke situasi yang tidak terduga. Pemahaman 
sering datang ketika dia bahkan tidak memikirkannya. 

'Untuk menciptakan keseimbangan, saya butuh kebebasan. Itu dibuat dengan tidak 
mengunci diri, tetapi dengan membukanya ... ' 

Tingkat master superior dicapai dengan membawa apa yang sudah dimiliki seseorang 
menjadi penyelesaian sempurna dalam satu lingkaran. Alasan mengapa seorang prajurit di 
tingkat master superior dapat mengendalikan energi internalnya adalah karena 
pemahaman ini telah memahami bagaimana membawa semuanya menjadi satu. Tetapi 
tingkat yang lebih tinggi membutuhkan pemahaman lain. Itu diperlukan tidak membatasi 
diri untuk mengendalikan energi, tetapi untuk dibebaskan dari itu. Ketika seseorang 
menemukan keseimbangan untuk membiarkan energi mengalir bebas masuk dan keluar 
dari tubuh, pemahaman ini akan menjadi orang yang membawa pejuang ke tingkat master 
tertinggi. 

Tubuh Yeowun mulai bersinar terang dengan cahaya terang, dan area di sekitarnya mulai 
menyerbu. Energi dari lingkungan tersedot ke tubuh kosong Yeowun di mana energinya 
telah habis. Energi lingkungan mulai mengalir melalui tubuh Yeowun dan perubahan mulai 
terjadi pada Yeowun yang sudah duduk bermeditasi. 
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Chapter 280 
Chapter 280: Within the Sword Creek (6) Dokter yang saleh dikenal oleh orang-orang Yulin 
sebagai seorang lelaki tua berwajah bermartabat yang terlihat seperti seorang bangsawan. 
Tapi dirinya yang sebenarnya sama sekali berbeda dari rumornya. Seorang lelaki tua 
dengan tubuh kecil, tetapi dengan otot yang tebal dan tebal. Itu adalah Dokter yang saleh, 
Gam Rosu. 

"Hmph. Mengapa kamu ingin melihat saya? Saya sibuk." 

Gam Rosu berbicara kepada Hing Wunja, yang memanggilnya ke kamarnya di mansion. Dia 
tampak tidak nyaman dipanggil, dan Hing Wunja tersenyum lembut. 

"Demi Tuhan yang maha kuasa ... Biksu yang rendah hati ini memiliki pesan untuk 
memberitahumu. Nenek Gam. " 

Pria itu hanya berbicara seperti ini ketika dia memiliki permintaan yang tidak nyaman. 
Gam Rosu menjadi khawatir dan bertanya kembali, "Pesan? Apa itu?" 

"Aku pikir kita harus berkemas dan meninggalkan tempat ini pagi-pagi sekali." 

"Meninggalkan? Dari Sword Creek ini? " 

"Iya. Itu betul." 

Gam Rosu menjadi sangat marah atas permintaan untuk berkemas agar pergi. Tempat ini 
adalah rumah baginya dan leluhurnya. Dia telah tinggal di sini selama hidupnya, jadi tidak 
terdengar terlalu baik untuk mendengar bahwa dia harus pergi. 

"Ini berbeda dari yang kau janjikan. Saya dijanjikan untuk tetap ditukar untuk memenuhi 
permintaan Anda. Dan Anda berjanji bahwa jika saya menyelesaikan proyek ini Anda akan 
... " 

"Pergi dari rumahmu, ya. Tapi situasinya telah berubah. " 

"Berubah menjadi apa? Apakah Anda berbicara tentang orang-orang di luar? Selalu ada 
yang mengintai di sekitar. Itu bukan sesuatu yang baru. " 

Ada banyak yang datang ke Sword Creek untuk mencari Dokter yang saleh. Tetapi satu-
satunya saat ketika Dokter yang saleh dan leluhurnya meninggalkan mansion adalah 
melalui pembawa label oranye yang memperoleh label dari kenalan lama. 

"Aku yakin kamu sadar bahwa ini berbeda dari masa lalu." 

Suara Hing Wunja mulai menurun. Sepertinya dia sudah menyerah untuk membujuk. 
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"Mereka berbeda. Mereka lebih berbahaya daripada musuh lain yang Anda lihat. Jika Anda 
diculik sebelum menyelesaikan proyek Anda, operasi kami akan gagal. " 

Hing Wunja berjalan di depan dokter dan berbicara. 

"Kamu berjanji bahwa kamu akan membantu kami untuk kedamaian Yulin setelah kamu 
kehilangan orang yang kamu sayangi. Tolong biarkan kami melindungi Anda dari 
kejahatan. " 

'Ugh ...' 

Hing Wunja bersikeras dan mata Gam Rosu bergetar karena marah. Dia sedih karena 
kondisinya saat ini dan menyesali bagaimana ini terjadi. Dia mulai bekerja dengan tujuan 
yang baik tetapi arahnya tampaknya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Keheningan 
Gam Rosu dianggap sebagai persetujuan dan Hing Wunja tersenyum lagi. 

"Kamu harus selesai berkemas sebelum jam 3 pagi." 

Dia kemudian membiarkan dokter kembali ke kantornya sehingga dia bisa berkemas. 
Ketika Gam Rosu kembali, seorang pria dengan pakaian gelap masuk. 

"Melaporkan." 

"Seperti yang kamu katakan, Penatua. Ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi di 
sekitar hutan di luar sungai. Jumlahnya meningkat, jadi mereka akan datang besok pagi. " 

Itu yang ditemukan pramuka di luar sungai. 

"Kita harus bergegas." 

"Apakah kamu menggunakannya sebagai umpan?" 

Pria itu berbicara tentang kelompok Chun Yeowun. Rencana mereka adalah membuat 
mereka tetap di belakang mansion dan bertindak sebagai penghalang saat mereka keluar 
dari sungai dan kembali dengan selamat. Hing Wunja tersenyum. 

"Iya. Mereka akan bekerja dengan baik untuk tujuan mereka. Kami akan pergi segera 
setelah dokter selesai berkemas. " 

"Ya, Penatua." 

Ketika Hing Wunja sedang berbicara dengan pengintai, Gam Rosu kembali ke kantornya. 
Kantornya digunakan sebagai labnya, jadi ada banyak alat obat dan buku-buku yang 
membantunya belajar. Ada banyak hal aneh di dalamnya, di mana satu dinding memiliki 
kerangka yang diawetkan melalui obat yang dipasang di dinding. Itu adalah pemandangan 
yang menyeramkan jika seseorang masuk tanpa sepengetahuan. Tetapi kerangka itu 
memotong bagian pinggangnya seolah-olah dipotong menjadi setengah ketika terbunuh. 
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"... Nngh!" 

Dia melemparkan salah satu piring yang biasa dia gunakan untuk ramuan herbal untuk 
meredakan kemarahannya. Sangat menghancurkan bahwa dia harus meninggalkan rumah 
tempat keluarganya tinggal selama beberapa generasi. Tapi dia tidak punya pilihan karena 
musuh pasti akan datang untuk menyerangnya jika dia tidak pergi. 

"Jalan saya dikelilingi oleh musuh." 

Tapi apakah ada perbedaan dengan musuh di luar mereka yang berasal dari kelompok 
Hing Wunja. Gam Rosu menggelengkan kepalanya dan melirik ke dua prajurit yang 
mengawasinya di dekat pintu. Jika dia menolak, mereka mungkin akan memaksanya untuk 
mengikuti mereka. 

'Saya tidak punya pilihan.' 

Dia tidak punya pilihan, jadi dia harus mengambil sebanyak yang dia bisa. Dia kemudian 
berjalan melewati rak buku di sisi kiri ruangan dan mengeluarkan sebuah buku yang 
bertuliskan 'daftar ramuan.' 

Ketika dia membuka, ada sebuah buku kecil di dalam buku itu. Namun buku ini sepertinya 
dibuat dengan bahan yang berbeda. Ketika dia membuka buku kecil itu, ada tulisan 
karakter yang disederhanakan yang sulit dibaca. Sulit untuk dijelaskan, tetapi ada juga 
gambar manusia di luar dengan detail. Ini seperti harta bagi dokter mana pun. 

"Aku akan membutuhkan ini untuk menyelesaikan proyek." 

Buku ini adalah harta yang ia dapatkan dari leluhurnya. Setelah memasukkan buku itu ke 
dalam sakunya, ia mengepak peralatan dan barang-barang lain yang ia butuhkan. Saat 
itulah beberapa suara datang dari luar. 

"Sudah kubilang, dokter sedang sibuk sekarang." 

"Hei, kita punya pasien di sini! Dan kami punya dokter di sini, kan? Bukankah itu tugas 
dokter untuk merawat pasien? Ayolah!" 

"Ugh." 

Seseorang mencoba memasuki kantor sementara para prajurit di pintu menghalangi 
mereka. Keributan terus berlanjut sehingga Gam Rosu menjadi penasaran dan membuka 
pintu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. 

'Hah? Orang-orang ini..' 

Itu Hu Bong dan Hou Sangwha. Hu Bong membantu Hou Sangwha berdiri, yang lebih besar 
darinya. Dia bersikeras payudaranya sakit. 
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"Apa itu?" 

"Bukan apa-apa, Nenek Gam. Anda harus menyelesaikan apa yang Anda lakukan. " 

Hu Bong mengerutkan kening pada kata-kata prajurit itu dan berteriak dengan marah. 

"Wow! Tidak apa?' Apakah Anda menyarankan kepada dokter agar ia mengabaikan 
pasiennya? " 

"Diam!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 281 
Chapter 281: Within the Sword Creek (7) Prajurit mengerutkan kening pada protes kuat Hu 
Bong. Mereka harus membiarkan Gam Rosu bersiap untuk pergi, tetapi menghalangi dia 
untuk merawat pasien juga tampak mencurigakan. 

"Hmm ..." 

Gam Rosu lalu berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Hou 
Sangwha untuk memeriksa denyut nadi. Dia kemudian mengerutkan kening dengan aneh. 

'Denyut nadinya ...' 

Prajurit itu kemudian bertanya kepada dokter. 

"Apa itu buruk?" 

Gam Rosu terdiam sesaat, tetapi mengangguk sebagai jawaban. 

"Ya, aku harus memeriksanya. Jangan khawatir. Ini akan cepat. " 

"... .Hmph. Baik." 

Prajurit itu mengangguk dan membiarkan Hu Bong dan Hou Sangwha masuk. Hu Bong 
kemudian membantu Hou Sangwha berjalan masuk dan membaringkannya di tempat tidur. 
Dia kemudian berbicara kepada para pejuang yang mengikuti ke kantor. 

"Kita harus keluar." 

Prajurit mengerutkan kening atas permintaan yang tak terduga. 

"Apa yang kamu bicarakan? Kita harus melindungi Nenek Gam ... " 

"Wow... apa kamu mengatakan bahwa kamu akan tinggal dan menonton bagian pribadi 
wanita? Apakah kamu serius?" 

"A-apa ?!" 

Dua prajurit menjadi tercengang oleh kata-kata Hu Bong. Hu Bong lalu menunjuk ke 
payudara Hou Sangwha dan berteriak. 

"Apakah kamu benar-benar ingin melihat tubuh telanjangnya !?" 

"Hah?!" 

Dua prajurit menjadi tercengang dan mencoba memprotes untuk menjelaskan. 
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"T-tidak! Maksudku, kita hanya ... " 

Dokter yang saleh Gam Rosu kemudian menambahkan ke klaim Hu Bong. 

"Aku harus melepas pakaian pasien. Kalian harus tetap di luar. ... Apakah Anda akan 
memberi tahu saya bahwa Anda akan tinggal dan mengawasinya telanjang? " 

"Ugh ... Oke. Kami akan berada di luar. Pastikan Anda melakukan ini dengan cepat. " 

Mereka diperintahkan untuk tinggal oleh dokter dan tidak pernah membiarkannya tinggal 
bersama orang-orang ini tanpa arloji mereka, tetapi tidak ada gunanya. Hu Bong membuat 
keributan, sehingga mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari dadanya. Mereka 
bersikeras bahwa dokter melakukan ini dengan cepat dan pergi bersama Hu Bong. 

Dini hari. Energi lingkungan menjadi sangat penuh. Setiap kali dia mengedarkan energi, 
rasanya seperti dia menyatu dengan lingkungan. Dan di tanah di tebing, ada kawah besar 
yang tidak ada di sana tadi malam. Dan di dalam kawah itu, Yeowun berdiri. Matanya 
penuh pengertian seperti sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam yang lambat dan 
membiarkan dan membuka tinju kanannya. 

"Aku tidak punya batas energi internal lagi." 

Setiap kali ia mengedarkan energi di dalamnya, energi internal itu langsung terisi kembali 
saat ia menyedot energi dari lingkungan. Pada tingkat ini, dia tidak memiliki batas 
penggunaan energi apa pun kecuali dia menggunakan keterampilan terkuat yang akan 
membutuhkan sejumlah besar penggunaan energi. 

"Aku juga bisa meningkatkan output menjadi hampir tiga kali lipat." 

Batas penggunaan energinya, atau batas untuk mengendalikan energi di dalam dirinya juga 
meningkat dalam jumlah besar. Itu bahkan tidak mendekati ketika dia masih tingkat 
master unggul. Yeowun terengah-engah. 

"Ah ah!" 

'Saya beruntung. Saya telah mencapai tingkat master tertinggi! ' 

Dengan pemahaman yang tak terduga, Yeowun mampu menembus penghalang. Dia 
mencoba untuk menemukan keseimbangan antara gerakan pedang dari Pedang Kekuatan 
Setan Langit, tetapi itu benar-benar bekerja untuk membantunya memecahkan penghalang 
untuk naik ke tingkat master tertinggi. Yeowun menatap langit pagi yang belum gelap. 
Warnanya sekarang berubah menjadi biru tua. Itu pertanda pagi itu sudah hampir tiba. 

'Tidak...' 
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Dia ingin meluangkan waktu ini untuk fokus menciptakan keterampilan pedang baru, tapi 
dia terlalu banyak membuang waktu di sini. Dia berusaha menemukan jalan keluar, tetapi 
malah menemukan jejak Pastor Chun Ma dan melupakan pelayannya di atas tebing. 

"Aku tidak menemukan keseimbangan di antara gerakan ... tapi aku punya sesuatu yang 
lain." 

Dia tidak berbicara tentang menjadi pejuang utama. Dia berbicara tentang sesuatu yang 
berbeda. 

"Ayo keluar dulu." 

Dengan pikirannya kembali ke kenyataan, ia menjadi khawatir tentang banyak hal. Pasti 
mengejutkan bagi orang-orangnya untuk melihatnya jatuh ke tebing dengan api menutupi 
tubuhnya. Terutama menyangkut memikirkan Mun Ku. Yeowun berharap Mun Ku akan 
berpikir dia sudah mati dan akan sangat sedih karenanya. 

"Bagaimana aku harus naik?" 

Tapi dia belum bisa menemukan jalan naik. Setelah memikirkannya sebentar, Yeowun 
melihat semua pedang yang tertancap di tanah dan dinding dan berpikir. 

'Tunggu ... aku tidak perlu menemukan jalan lagi. Saya hanya bisa membuat jalan. ' 

Pada saat yang sama, di sebuah rumah tersembunyi di Sword Creek, seorang pria dengan 
pakaian hitam memasuki kamar Hing Wunja. 

"Sudah siap?" 

"Ya, Penatua. Dokter selesai dengan persiapannya. " 

"Baik. Apakah mereka masih tidur? " 

"Iya. Kami memperhatikan mereka. Saya akan melihat mereka lagi untuk berjaga-jaga. " 

Ada lima prajurit yang berjaga di ruang medis tempat para tamu tidur. Jika ada masalah, 
mereka pasti sudah tahu. 

"Periksa dan kembali dengan pengamat ke jalan rahasia. Bawa dokter ke sana. Aku akan 
mengambil biksu dari klan. " 

"Ya, Penatua." 

Jika tamu menyadari ada sesuatu yang salah, mereka pasti sudah meninggalkan rumah itu. 
Mereka berencana membuka kunci pintu masuk ke rumah tersembunyi, sehingga 
kemungkinan besar musuh akan bergegas masuk. Itu akan membantu mereka melarikan 
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diri tanpa bahaya. Pria berpakaian hitam itu mengambil misi terakhir dan pergi ke ruang 
medis. 

'Hah?' 

Dia mengerutkan kening saat dia sampai ke depan gedung. Ada yang aneh. Pasti ada dua 
pengamat di atap, tetapi mereka tidak terlihat di mana pun. 

'Tunggu...' 

Dia kemudian dengan hati-hati membuka pintu dan mengintip ke dalam. Ada lima 
bayangan di atas tempat tidur di kamar yang gelap. Dia mendengar napas ringan, jadi 
sudah pasti orang-orang ini masih tidur. 

"Tidak ada masalah di sini. Lalu kemana mereka pergi ... t-tunggu. ' 

Pria itu menjadi kaget dan berjalan masuk melalui pintu. Seharusnya ada enam orang di 
ruangan itu, tetapi hanya ada lima orang. 

"Siapa yang hilang?" 

Pria itu kemudian dengan hati-hati berjalan ke tempat tidur dan memeriksa wajah orang di 
tempat tidur itu. 

"... Sialan !!" 

Pria di tempat tidur itu adalah salah satu pengamat yang harus berada di atap. Dia memiliki 
titik darahnya disegel dan jatuh pingsan. Pria itu memeriksa tempat tidur semua orang, dan 
mereka semua adalah orang-orang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga. 

"Mereka pergi !!" 
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Chapter 282 
Chapter 282: Emergence (1) "Ah!" 

Semburan angin yang kuat melemparkan keseimbangan Chun Yeowun, mengacaukan 
keterampilan loncatannya. Dia mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangan, tetapi 
pedang berkarat itu tidak bisa menahannya dan jatuh. 

"Aaaaaaaaaaaah!" 

Yeowun jatuh kembali ke tebing. Dia telah memanjat sampai di sini, tetapi dia akan 
kehilangan segalanya. 

'Tidak!' 

Yeowun dengan cepat mengeluarkan Bilah Naga Putih dan menancapkannya ke dinding. 
Untungnya, itu tidak lama sebelum dia mulai jatuh, jadi dia bisa berhenti tanpa terseret 
terlalu jauh. Dia jatuh hanya sekitar beberapa meter tetapi itu sudah cukup untuk membuat 
hatinya tenggelam. Yeowun terengah-engah saat dia melihat ke atas. 

"Hah hah..." 

'Sialan. Aku seharusnya memikirkan tentang hembusan itu. ' 

Idenya adalah untuk mengendalikan semua pedang yang tertempel di dinding dengan 
teknik 'Pedang Udara' untuk menancapkannya ke dinding sehingga dia dapat 
menggunakannya sebagai tempat pijakan. Jika dia menciptakan jalan, maka dia mungkin 
bisa memanjat tanpa banyak masalah. Tapi embusan angin yang kuat di tengah 
membuatnya tidak seimbang. Tidak mungkin manusia biasa bisa berjalan melewati anak 
tangga yang goyah di bawah badai. 

"Aku tidak bisa melewati daerah ini dengan keterampilan loncatan." 

Bahkan master keterampilan loncatan Marakim tidak akan mungkin berjalan di tempat 
seperti itu. Yeowun kemudian menggunakan metode terakhir. Logam hitam di kedua 
lengan tersebar terpisah dan membentuknya sebagai pedang hitam. Dengan Bilah Naga 
Putih di kanannya dan Pedang Setan Langit di sebelah kirinya, Yeowun meraih dan 
menusukkan pedang hitam ke dinding. Dengan bantuan kekuatan dan energi otot, mudah 
untuk menusukkan pedang ke dinding batu. Itu juga membantu bahwa senjatanya adalah 
senjata legendaris. Yeowun kemudian mengeluarkan White Dragon Blade dengan tangan 
kanannya dan menancapkannya lebih tinggi di atas tempat Sky Sword Sword-nya macet. 

"Ini akan makan waktu, tapi tidak ada jalan lain." 
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Embusan angin tidak memungkinkannya berlari, jadi ini adalah cara teraman baginya 
untuk mendaki. Tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu 

"Ayo kita lakukan dengan cepat." 

Yeowun mulai naik perlahan tapi konsisten. 

Pria yang keluar dari ruang medis kemudian berlari ke kantor Gam Rosu. 

"Apakah obat tidurnya tidak bekerja?" 

Mereka memasukkan obat tidur ke dalam sup obat yang dibagikan kepada orang-orang itu. 
Dia pikir mereka akan tertidur akibat efek dari obat. Tetapi jika mereka tidak tertidur dan 
menghilang, mudah untuk melihat apa yang mereka coba lakukan. 

"Ikuti aku!" 

"Ya pak!" 

Prajurit yang ditugaskan di jalan diikuti. Tidak mungkin pria itu bisa menangani enam 
prajurit kuat. Dan begitu dia sampai di tempat itu, dia mendobrak pintu, menghancurkan 
pintu. Dia tidak peduli karena mereka akan meninggalkan rumah itu. 

"Apa?" 

Dokter hilang dari kantor. Hanya ada dua prajurit yang seharusnya menjaga gerbang, tidak 
sadar. Prajurit berjalan mendekati mereka dan memeriksa. 

"I-mereka sudah mati!" 

Prajurit-prajurit ini lehernya ditebang dan mati bahkan tanpa berhasil menjerit. Prajurit ini 
masih hidup sampai 30 menit yang lalu. 

"Sialan!" 

Ada yang salah. Fakta bahwa Dokter yang Ilahi hilang lebih menyusahkan daripada enam 
orang yang hilang. Pria itu berlari dan berteriak. 

"Dokter itu hilang! TEMUKAN DOKTER !!! " 

"Apa?! Dokter itu hilang? " 

Prajurit yang mendengar teriakan mulai mencari melalui mansion. Pria itu kemudian 
dengan cepat menuju ke Hing Wunja untuk melapor, yang seharusnya menunggu di jalan 
rahasia. Dan ketika dia sampai di sana, dia melihat para biksu dari klan Mudan menunggu 
di luar jalan rahasia. 
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"Itu tidak terbuka!" 

Bagian itu dibuat untuk dibuka dengan menggunakan tuas yang dibuat di sebelahnya, 
tetapi itu rusak dan beberapa biksu berusaha keras untuk membuka pintu. Tetapi tidak 
mungkin mereka bisa membuka pintu batu mutiara biru yang telah disegel. Pria itu 
kemudian menemukan Hing Wunja di antara mereka dan berlari menghampirinya. 

"Apa yang sedang terjadi? Kemana dokter pergi? " 

Tidak mungkin dia tidak mendengar teriakan itu. Hing Wunja bertanya balik dengan marah 
dan pria itu melaporkan. 

"Lebih tua. Keenam orang di ruang medis hilang bersama dengan dokter. Saya memesan 
pencarian di seluruh rumah, tetapi ... " 

Hing Wunja menginjak tanah dari amarah sebelum pria itu bisa selesai. Tanah retak, 
menunjukkan betapa marahnya dia. Hing Wunja menunjuk ke lorong rahasia dan berteriak. 

"Cari? Mereka sudah menghancurkan pintu keluar rahasia dan melarikan diri! Tidak ada 
gunanya mencari di sini! " 

"A-apa ?!" 

"Tidak, kami dibodohi!" 

Pria itu kemudian menyadari bahwa mereka dimainkan. Mereka sudah terlambat. Tidak 
yakin bagaimana, tetapi mereka menemukan lorong rahasia dan melarikan diri dengannya, 
menghancurkannya di belakang. Ini berarti mereka dibantu. Kemungkinan bantuan mereka 
diberikan oleh Dokter yang saleh. 

"Dia berbalik melawan kita!" 

Hing Wunja meninggalkan pria yang terkejut itu dan menarik pedangnya. Hing Wunja 
kemudian berbicara kepada para rahibnya. 

"Minggir!" 

Mekanisme pintunya rusak, jadi mereka harus keluar. Dan saat itulah para bhikkhu hendak 
pindah. Ada ledakan menuju pintu masuk mansion. Itu mirip dengan ledakan yang mereka 
dengar tadi malam. Itu pertanda bahwa musuh sedang bergerak. Tidak akan lama bagi 
mereka untuk mencapai daerah tersebut. Mereka kemudian berusaha bersegera ketika ... 

"Penyergapan! Musuh datang! " 

"Musuh sudah ada di dalam mansion !!" 
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Mereka mendengar prajurit berteriak ke arah pintu masuk. Hing Wunja menjadi 
tercengang. Tidak mungkin satu ledakan akan menghancurkan gerbang. Gerbang itu 
disegel oleh banyak perangkap dan batu mutiara biru yang tebal. 

'A ... tunggu.' 

Hing Wunja mengerutkan kening. Situasi ini persis sama dengan rencana yang akan dia 
gunakan saat dia berlari melalui rute pelarian. Tapi sebaliknya, dia dan kelompoknya yang 
terjebak di dalam, sementara musuh datang. 

'Gam Rosu .... Perempuan tua itu !!! ' 
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Chapter 283 
Chapter 283: Emergence (2) Sementara Hing Wunja sangat marah di dalam mansion, ada 
tujuh sosok yang bergegas melalui gua di mana lorong rahasia membawa mereka keluar. 
Itu kelompok Chun Yeowun. Hu Bong menyeringai ketika dia mendengar suara datang dari 
ujung terowongan di belakangnya. 

"Hehehe. Mereka pasti datang ke mansion sekarang. " 

"Baik." 

Yang Danwa yang membuat rencana. Tentu saja, terima kasih kepada Hu Bong dan Hou 
Sangwha yang bertindak sebagai pasien sehingga mereka berhasil membawa Dokter Dewa 
Gam Rosu bersama mereka. 

'Nngh!' 

Wajah Bakgi memerah. Hu Bong terluka, jadi Bakgi mengajukan diri untuk membawa Gam 
Rosu di punggungnya, tetapi dia sangat tegap dengan otot-otot yang berat, jadi dia lebih 
berat dari yang diperkirakan Bakgi. 

"Hmph. Kamu lebih lemah dari yang kamu lihat! " 

Gam Rosu berbicara kepada Bakgi dan Bakgi mengangkat energi internalnya. Dia tidak bisa 
menahannya hanya dengan kekuatan fisiknya saja. 

"Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ayolah." 

"Ya Bu." 

Yin Moha memerintahkan ketika mereka berlari. Ada terlalu banyak musuh sehingga 
kemungkinan orang-orang yang tersisa di mansion tidak akan bertahan lama. Mereka 
harus keluar dari Sword Creek sementara perkelahian berlanjut di mansion. Setelah 
beberapa saat berlari, mereka melihat akhirnya. Tapi pintu keluar diblokir. 

"Diblokir!" 

"Itu hanya diblokir oleh batu sederhana. Anda bisa mendorongnya keluar. " 

Gam Rosu berbicara dan Yin Moha mengangguk dan mendorong batu itu. Dengan 
energinya yang kuat, batu itu didorong keluar. 

"Cahaya!" 

Dengan batu didorong keluar, cahaya masuk ke gua. Itu belum pagi, jadi di luar masih agak 
gelap. Batu itu didorong keluar dan dijatuhkan. Mereka melihat tebing di sisi yang 
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berlawanan. Namun, ada banyak orang di ujung sana dan Yin Moha dan yang lainnya 
menjadi muram. Setidaknya ada lebih dari 20 musuh. Sepertinya tidak semua dari mereka 
telah memasuki mansion. 

'Setidaknya orang tua itu tidak ada di sini ... atau prajurit kuat lainnya.' 

Jika ada, maka itu akan berbahaya. 20 musuh ini sepertinya bukan ancaman. 

"Aku akan membuat jalan. Tetap dekat." 

Yin Moha berbicara dan mereka semua mengangguk. Dia berlari cepat dan melompat 
melintasi jarak tiga puluh meter. Begitu dia turun ke tanah, dia menarik pedangnya. Dia 
kemudian menuntut pria bertopeng di dekatnya, dan mereka mencoba untuk membela 
tetapi ... 

"ARGH!" 

Formasi ketiga Pedang Setan Benar memotong leher mereka segera, membunuh mereka. 
Yin Moha kemudian mencoba menyerang yang lain, tetapi seorang pria bertopeng meniup 
peluit yang ada di lehernya. 

'Tidak!' 

Dia tahu apa yang pria itu coba lakukan, jadi Yin Moha melemparkan kekuatan peluru qi 
pada pria itu. Kekuatan qi melesat dalam upaya untuk memotong pria itu, tetapi pria 
bertopeng lainnya mendorong pria itu dengan peluit. 

"Sialan!" 

Yang Danwa memegang Hu Bong dan melompat. Semua anggota Yeowun kemudian 
melompat menyeberang ketika mereka semua mendengar peluit. 

Tapi sudah terlambat. Laki-laki bertopeng mulai berkumpul setelah mereka mendengar 
peluit. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Bahkan penasaran 
bagaimana banyak orang ini datang ke Sword Creek. 

"Ada lebih dari seratus." 

Berapa banyak di sini? Mereka mengira lelaki tua dari penginapan itu sendirian, tetapi itu 
tidak benar. Kemudian energi yang kuat turun di Yin Moha. 

'Ugh!' 

Dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk bertahan. Itu adalah kekuatan peluru qi. 
Dia menggunakan 100% energinya untuk bertahan, tetapi kekuatan kekuatan peluru qi 
begitu kuat sehingga dia didorong kembali sampai energinya menghilang. 
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'Kehadiran ini ..' 

Dia berbalik ke arah dari mana kekuatan qi berasal. 

"Ah..." 

Itu orang tua dari penginapan. Dia berharap lelaki itu akan berada di dalam mansion, tetapi 
sepertinya dia sudah menunggu di luar. Pria tua itu tampak senang menemukan mereka di 
sini. 

"Hahaha ... seperti yang diharapkan." 

"..." 

"Aku tidak mengira hanya ada satu jalan keluar dari tempat itu." 

Lelaki tua itu mengira akan ada beberapa pintu masuk sehingga dia telah menunggu di 
luar. Pria tua itu melirik dan menatap Gam Rosu. 

"Oh ... aku tidak tahu Dokter yang saleh itu seorang wanita tua." 

Dia mengenali Dokter yang saleh segera. Dia pernah melihat orang lain sekali, jadi tidak 
sulit baginya untuk mengenali dokter. Mun Ku kemudian menggertakkan giginya ketika dia 
melihat wajah lelaki tua itu. Kemarahan kembali kepadanya ketika dia melihat orang yang 
membawa Yeowun ke kematiannya. Tetapi Yin Moha dan Yang Danwa frustrasi dengan 
situasi ini. 

'Ini buruk.' 

Cukup sulit untuk menangani orang tua itu, tetapi orang yang berdiri di sebelahnya juga 
bermasalah. Lelaki itu tidak mengenakan topeng seperti lelaki tua itu, tetapi tampaknya dia 
sangat kuat. Kemungkinan dia setidaknya seorang prajurit master superior tingkat pemula. 

"Tuan Lee. Saya akan merawat mereka berdua, jadi istirahatlah dan bawa kembali dokter. " 

"Ya pak." 

Pria tua itu menunjuk ke arah Yin Moha dan Yang Danwa. Dia tidak suka bahwa dia harus 
mundur sebelum menyingkirkan mereka dua kali. Pria tua itu lalu mengeluarkan pedang 
tebal dari pinggangnya. 

"Bagaimana kalau kita mulai saja?" 

Orang tua itu menghilang dan dengan cepat mendekati Yin Moha. 

"Ugh!" 
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Yin Moha mengambil langkah untuk menjaga jarak dan berteriak. 

"Lindungi Nenek Gam!" 

Mereka harus membuat Granny Gam melarikan diri dari tempat ini dan membawanya ke 
Gunung Sepuluh Ribu. Hu Bong, Hou Sangwha dan Mun Ku mengelilingi Bakgi yang 
memiliki Gam Rosu di punggungnya. Ada terlalu banyak musuh sehingga mereka harus 
tetap bersatu. 

[Penatua Yang! Saya akan mengambil orang tua ini. Bunuh orang lain!] 

[Mengerti.] 

Yang Danwa mengeluarkan bilahnya dan mencoba untuk melompat ke arah pria yang 
bernama 'Tuan Lee' tetapi lelaki tua itu langsung berbalik dan memblokir Yang Danwa. 

"Hah?!" 

"Kamu pikir kemana kamu pergi? Kalian berdua bersamaku. " 

Dan dengan itu, Guru Lee dengan cepat menyerbu tiga orang yang melindungi Dokter yang 
saleh. Dia berlari lurus ke arah Mun Ku. Mun Ku mengangkat energi di kedua tangannya 
untuk bertahan. 

'Hah?' 

Tuan Lee menjadi terkejut dan mengayunkan pedangnya ke kanan. 

"Sebuah pedang?" 

Apa yang dilemparkan kepadanya adalah pedang berkarat. Dia harus bertahan karena dia 
merasakan sesuatu ditembak padanya, tetapi kekuatan yang dipegangnya terlalu kuat. 
Master Lee didorong menjauh oleh energi kuat yang terkandung di dalam pedang berkarat 
itu. Dia kemudian menggunakan semua energinya untuk mendorong pedang. Pedang itu 
langsung jatuh. 

"Pedang Udara ...? WHO..." 

Serangan itu pasti dilakukan melalui pedang udara. Pria itu kemudian berbalik ke arah 
tempat pedang itu dilempar. Itu menuju batu batu di tebing. Tetapi tidak ada seorang pun 
di sana. 

'Apa? Apa yang terjadi ... ya? ' 

Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. 

"Batu itu bergetar!" 
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'Batu? Tidak, bukan itu, 'Master Lee berpikir ketika salah satu pria bertopeng berteriak. 
Yang gemetar adalah ratusan pedang yang tersangkut di dinding. Dengan fenomena aneh, 
semua orang berbalik ke arah. Kemudian pedang mulai ditarik keluar dari dinding. Mereka 
melayang di atas tanah dan diarahkan ke orang-orang bertopeng. 

"Apa?!" 

"S-pedang bergerak!" 

Semua pria bertopeng menjadi terkejut. 

'Apa yang terjadi?' 

Lelaki tua itu juga nampaknya kaget dengan apa yang sedang terjadi. Ratusan pedang 
mengambang di udara, dan ada sesuatu yang naik dari tebing. 

"A-apa?" 

Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam panjang dan jubah hitam. Pria itu di 
atas pedang hitam, bangkit dari sana. Pemandangan itu seolah-olah Dewa Setan muncul 
dari Alam Iblis. 

"Ah.... AAAAAAH !! " 

Mata Mun Ku menjadi besar karena kaget, lalu segera berkaca-kaca dan dia berteriak. 

"Pangeran!!" 
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Chapter 284 
Chapter 284: Emergence (3) Setelah memanjat untuk waktu yang lama menggunakan Sky 
Demon Sword dan White Dragon Blade, Chun Yeowun akhirnya bisa keluar dari area 
berbahaya. Angin mereda dan sekarang Yeowun merasakan banyak kehadiran di atas. Dia 
sekarang bisa merasakan lebih jauh daripada ketika dia berada di tingkat master superior. 

'Ada banyak.' 

Yeowun menjadi khawatir. Dia tidak yakin apa yang terjadi ketika dia turun di tebing. 
Semua orang di atas tebing adalah seniman bela diri. 

"Yin Moha?" 

Yeowun kemudian merasakan energi yang dikenalinya. Itu adalah energi Yin Moha, Bakgi, 
dan Hou Sangwha yang hilang. 

"Mereka hidup!" 

Yeowun kemudian berpikir dia harus naik dengan cepat. Semua kehadiran lain yang dia 
rasakan bermusuhan. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia tidak bergegas. 

"Kurasa aku tidak perlu melakukan ini lagi." 

Yeowun kemudian mencoba membuat langkah ke atas lagi dengan menggunakan pedang 
udara, tetapi kemudian dia melihat seseorang melompat melintasi tebing di atas. Dan salah 
satu tokoh memiliki energi yang sangat akrab. 

'Mun Ku!' 

Itu Mun Ku. Ada yang menyeberang tebing. Dan di sisi lain tempat mereka melompat, lebih 
banyak seniman bela diri berkumpul, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Tampaknya 
salah satu dari mereka adalah orang tua yang Yeowun lawan di penginapan. Dia tidak bisa 
merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang dengan tingkat master tertinggi, dia bisa 
merasakan pria tua itu. 

"Aku harus cepat." 

Tetapi cara dia menggunakan metode itu sampai sekarang lambat. Yeowun kemudian 
mengubah cara pendakiannya. Itu adalah perubahan ide. 

'Tunggu. Jika aku bisa mengendalikan pedang, bukankah lebih baik jika aku 
mengendalikannya sambil menggendongku? ' 
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Itu adalah teknik Terbang Pedang Udara. Yeowun tidak mengetahui hal ini, tetapi ada 
legenda yang belum dikonfirmasi bahwa ada beberapa pejuang tingkat tertinggi yang 
terbang dengan pedang. Namun Yeowun baru saja sampai pada ide ini. 

Yeowun menempatkan Pedang Setan Langit di atas tangannya dan mengirim energi ke 
dalamnya. Pedang mulai bergerak bebas dan Yeowun meletakkan kedua kakinya di atas 
pedang. Rasanya aneh, seolah dia tidak menginjak apa pun, tetapi dia tidak punya waktu 
untuk memikirkan perasaan itu. Yeowun mengirim energi untuk membuat kakinya 
terhubung erat ke pedang dan menggerakkannya untuk naik di atas. Yeowun kemudian 
merasakan sekitar 150 prajurit di atas dan memilih untuk menggunakan pedang udara. 

Ratusan pedang melayang di atas, menunggu diperintahkan. Mereka melayang seolah-olah 
mereka akan mengisi dengan jentikan jari Yeowun. Prajurit bertopeng tidak bisa bergerak 
karena mereka tegang karena dibidik. 

"Pangeran!!!" 

Teriak Mun Ku dengan air mata mengalir di pipinya. Dan bukan hanya dia yang menangis. 

"M-Tuan !!! Kamu hidup !! " 

"Wah!" 

Hu Bong dan Hou Sangwha juga menangis melihat penampilan Yeowun. Yang lebih gila 
adalah pedang mengambang di sekitarnya. Itu pasti penggunaan Air Sword. 

'A-apakah Tuhan menjadi prajurit penguasa tertinggi?' 

Mata Yin Moha berubah besar saat dia memandang Yeowun. Dia berada pada kekuatan 
yang sama hingga beberapa waktu yang lalu. Tetapi setelah mendengar bahwa ia telah 
jatuh ke tebing dan mati, Yeowun kembali dalam sehari dengan kekuatan yang sama sekali 
berbeda. 

'Apakah dia benar-benar dipilih oleh Dewa Setan?' 

Sulit untuk menggambarkannya dengan cara lain. Melihatnya dengan jubah hitam dan 
mengambang di udara dengan ratusan pedang sebenarnya membuatnya lebih seperti Dewa 
Setan sendiri. 

'Dia seharusnya mati di tebing itu ...' 

Orang tua itu melihat Yeowun jatuh ke tebing dengan api di tubuhnya. Bahkan jika itu 
adalah orang tua itu sendiri, tidak mungkin dia bisa selamat dari jatuh ke tebing saat 
terbakar. 

"Dia pria yang berbeda dari dua hari yang lalu." 
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Pria tua itu merasakan Yeowun berada pada tahap akhir tingkat master superior. Tetapi 
jika dia menggunakan pedang udara, dia pasti berada di tingkat master tertinggi. Dan jika 
dia bisa mengendalikan banyak pedang ini ... 

"Ini bukan hanya masuk. Dia jelas berada di tingkat master tertinggi. ' 

Ini tidak bisa dipercaya. Apakah ada harta karun yang tersembunyi di bawah tebing itu? 
Lelaki tua itu kemudian melirik ke Dokter yang saleh. 

'Tidak. Wanita tua itu seharusnya membawa itu. ' 

Lelaki tua itu berspekulasi apakah yang dia cari ada di tebing, tapi itu sepertinya tidak 
mungkin. Pria tua itu berteriak pada Yeowun. 

"Kamu beruntung masih hidup! Ha ha ha. Selamat datang di dunia kekuatan tertinggi. " 

Dunia kekuatan tertinggi berarti tingkat master tertinggi bagi orang-orang Yulin. Di antara 
puluhan ribu seniman bela diri, hanya ada segelintir orang yang mencapai tingkat master 
tertinggi. Laki-laki bertopeng takut akan penampilan Yeowun, karena semua pedang yang 
dihadirkan sangat mengancam. Dan Yeowun melayang di samping pedang ini membuatnya 
tampak seperti monster atau iblis. Pria tua itu berteriak. 

"Berhentilah menggertak dan kenapa kamu tidak datang dan bertarung denganku ?! Kamu 
pikir aku tidak tahu kalau kamu tidak bisa mengendalikan semua pedang itu? " 

Ini bukan bohong. Lelaki tua itu juga seorang pejuang utama tertinggi. Dia tahu bagaimana 
menggunakan pedang udara tetapi dia juga tahu bahwa teknik ini tidak bekerja dengan 
baik melawan prajurit yang kuat dengan kekuatan yang sama. Dan ada juga batas yang jelas 
tentang berapa banyak pedang yang bisa dikendalikan, karena ada batas berapa banyak hal 
yang bisa dipikirkan seseorang sekaligus. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 285 
Chapter 285: Emergence (4) 'Bahkan orang bodoh yang hanya melatih kekuatan energi 
mengatakan 12 adalah batasnya. Itu hanya gertakan. " 

Bahkan mengendalikan 12 terbatas pada gerakan sederhana. Kebanyakan orang yang bisa 
mengendalikan pedang dengan Air Sword terbatas pada tiga hingga lima. 

"Dia bodoh. Mencoba untuk menggertak di depan prajurit tingkat master tertinggi yang 
sama. ' 

Orang tua itu yakin bahwa semua pedang mengambang itu hanya sebuah pertunjukan. 
Mungkin itu rencana Yeowun untuk menurunkan moral para musuh saat mereka kalah 
jumlah. Yeowun kemudian berbicara kepada pria tua itu. 

"Apakah kamu pikir itu gertakan?" 

"Oh? Jika tidak, mengapa Anda tidak menunjukkan ... " 

Tapi sebelum pria tua itu selesai, Yeowun mengarahkan jarinya pada pria bertopeng. 
Ratusan pedang kemudian mulai bergerak. 

'Tidak mungkin. Itu tidak akan berhasil. ' 

Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Sesuatu terasa tidak benar tetapi dia menyangkal 
kemungkinan itu dan memegang pedangnya dan mencoba melompat ke arah Yeowun. Pada 
saat itu, Yeowun memesan Nano. 

"Nano, bantu aku dengan ini." 

Suara Nano menjawab dalam kepala Yeowun. 

[Mengaktifkan sistem penargetan diri pada semua 128 pedang per pesanan pengguna. 
Mengunci semua target ...] 

Mata Yeowun telah mengaktifkan augmented reality, dan dia melihat lampu sorot merah 
ditujukan pada setiap pria bertopeng. Itu juga menargetkan orang tua yang sekarang 
menagih padanya. Yeowun lalu mengangkat tangannya. 

[Serangan dimulai.] 

Dan 128 pedang segera mulai bergerak sekaligus. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. 
Pedang yang tak terhitung jumlahnya bergerak sendiri seolah-olah mereka hidup dan 
menyerang pria bertopeng. 

"T-tidak mungkin!" 
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"Ini tidak mungkin!" 

Orang-orang bertopeng berusaha membela diri dengan menggunakan senjata mereka, 
tetapi kecepatan pedang ini sama dengan kecepatan Yeowun menggunakan pedang sendiri. 

"Aaargh!" 

"Ugh!" 

Puluhan prajurit bertopeng segera ditembus dan dipotong oleh pedang. Darah berceceran 
di sekitar dan berteriak memenuhi daerah itu. 

"B-berhenti! Hentikan!" 

"K-menurutmu apa yang kita lakukan!" 

Prajurit bertopeng berteriak dengan panik ketika mereka mencoba mempertahankan diri 
dengan menggunakan formasi tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada cara 
untuk bertahan melawan pedang ini melepaskan keterampilan pedang yang kuat. Daerah 
itu menjadi pertumpahan darah dan lelaki tua itu mengerutkan kening. 

'B-bagaimana ini bisa terjadi!' 

Dia melihatnya dengan matanya sendiri tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia 
tidak membayangkan bahwa dia akan melihat ratusan pedang dikontrol dengan sempurna 
sekaligus. Otak macam apa yang bisa mencapai ini? 

'Ini tidak mungkin!!' 

Tentu saja, itu tidak mungkin untuk manusia normal. Tetapi dengan bantuan Nano, ia 
mampu mengendalikan segalanya melalui otak Yeowun, terutama gerakan-gerakan yang 
tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Itu Nano yang membuat tidak mungkin menjadi 
mungkin. 

"Kamu bukan pengecualian." 

Yeowun mengarahkan jarinya ke orang tua itu. 

"Apa!" 

Empat pedang segera menyerang orang tua itu dan dia dengan cepat menggerakkan 
pedangnya untuk menangkisnya. Pedang menggunakan keterampilan pedang yang kuat, 
tetapi mereka semua berkarat sehingga mereka semua hancur ketika orang tua itu 
menjatuhkan mereka. 

"Kamu pikir aku bodoh -- HUH ?!" 
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Tapi Yeowun tidak lagi di udara. Yeowun tahu betul bahwa tidak ada cara untuk 
membunuh orang tua itu dengan pedang berkarat. 

"Argh!" 

"Aaaaah!" 

Pedang terbang, darah berceceran di mana-mana. Jeritan memenuhi seluruh ruang. 
Yeowun mendengar suara yang berdering saat ia berlari. Rasanya seolah waktu mengalir 
lambat padanya. Yeowun menembak melewati pria bertopeng yang jatuh. 

'Lebih cepat!' 

Di tempat tujuan, pria yang dipanggil Master Lee itu sedang menyerang Mun Ku. Dia 
berusaha untuk mengambil Dokter yang saleh ketika situasi mulai berbalik melawan 
mereka. Mun Ku mengangkat tangannya untuk membela, tapi dia agak terlambat. 

Pedang datang cepat di kepalanya. Pada saat itu, Pedang Setan Langit Yeowun mengayun 
dan menghantam pedang pria itu. Mata pria itu tumbuh besar ketika tangannya terlempar 
ke atas. 

"K-kapan kamu ?!" 

Matanya melihat Yeowun muncul tiba-tiba di depannya. Tapi itu bukan akhirnya. Dengan 
membuang pedangnya dengan menggunakan Pedang Setan Langit di sebelah kanan, tangan 
kiri Yeowun sudah berada di atas leher pria itu. Dan ketika bilah menyentuh kulitnya, lelaki 
itu kemudian menyadari. Matanya bergetar karena keterkejutan ketika bilah itu memotong 
lehernya. 

Waktu kembali ke kecepatan normal. Ini adalah dunia yang dilihat oleh prajurit tingkat 
master tertinggi. 

"Hah?" 

Mun Ku, yang berusaha mempertahankan diri dari serangan itu, menjadi terkejut dan 
berhenti. Pedang yang datang padanya sudah di udara dan ... 

"... Baris?" 

Sebuah garis merah muncul di leher pria itu, dan segera kepalanya terpotong dan jatuh ke 
tanah. Darah menyembur keluar dari leher dan Yeowun menendang tubuh itu sehingga 
darah tidak akan memerciki Mun Ku. 

"Pangeran!" 

Matanya berkaca-kaca ketika dia menyadari bahwa Chun Yeowun yang menyelamatkannya 
dari bahaya. Dan pada saat yang sama, pria lain sangat marah karena pergantian peristiwa 
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yang baru saja dia saksikan. Orang tua itu yang kehilangan jejak Chun Yeowun saat 
mencoba membela diri melawan empat pedang. Dia akhirnya menyadari di mana dan apa 
yang telah dilakukan Yeowun. 

"YOUUUUUU !!!!" 
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Chapter 286 
Chapter 286: Emergence (5) Perbedaan kekuatan antara entry-level prajurit master 
superior dan prajurit master tertinggi terlalu besar. Tuan Lee kehilangan nyawanya dengan 
mudah pada perbedaan seperti itu. 

"Pangeran!" 

Chun Yeowun menghapus air mata dari wajah Mun Ku dan menepuk kepalanya dengan 
lembut. 

"Maafkan saya." 

"Aku pikir kamu benar-benar mati!" 

Suaranya kasar karena menangis sepanjang malam. Saat itulah tubuh Yeowun berkurang. 

'Kepalaku...' 

Kepalanya menjadi pusing dan rasa sakit yang tajam datang ke seluruh otaknya. 

"P-pangeran?" 

Mun Ku membantunya berdiri dan terkejut melihat nadi muncul di dahinya. 

[Penggunaan energi melebihi 75% dari total energi yang tersimpan di dalam tubuh. 
Menghentikan mode penargetan diri karena kelebihan fungsi otak.] 

Dengan suara Nano, energi yang mengalir dari tubuh Yeowun segera berhenti. Sakit kepala 
juga mereda dan ketika mode penargetan diri berhenti, jadi semua pedang kehilangan daya 
dan jatuh ke tanah. 

"Ah? Pedang-S berhenti! " 

Pedang ini berkarat di tempat pertama sehingga mereka sudah rusak parah saat 
menyerang, tetapi setelah jatuh ke tanah, mereka segera hancur. 

"Itu terlalu banyak .." 

Yeowun mengangkat kepalanya yang mati rasa dan bangkit. Nano membantunya, tetapi 
tubuhnya sendiri yang melakukan kontrol sehingga terlalu banyak membebani otak dan 
energinya. 

"Aku hanya bisa bertahan tiga menit." 
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Itu hanya berlangsung tiga menit, tapi itu masih kemampuan mengerikan untuk 
mengendalikan ratusan pedang. Di lapangan, hanya ada sekitar 18 prajurit bertopeng yang 
tersisa. 

'M-monster ...!' 

'Apakah dia benar-benar Dewa Setan?' 

Serangan berhenti tetapi semua pria bertopeng telah kehilangan keinginan untuk 
bertarung. Sebanyak 80% dari mereka telah meninggal hanya dalam beberapa menit 
sehingga mereka terlalu takut untuk bergerak. 

"Aku harus mengurus sisanya." 

Yeowun mengambil napas dalam-dalam dan mencoba mengisi kembali energi yang 
digunakan dengan menyedot energi di sekitarnya. 

"YOUUUUU !!!!!" 

Pria tua itu sudah berada di atas Yeowun, menyerangnya dengan amarah. 

"Kembali." 

Yeowun mendorong Mun Ku menjauh dan mengayunkan Pedang Setan Langitnya untuk 
bertahan melawan pedang pria tua itu. Kedua pedang itu saling berhadapan, menciptakan 
kekuatan energi yang kuat memancar keluar di dalamnya, mendorong orang lain ke 
belakang. 

"Hanya dengan pedang yang bertabrakan?" 

Bakgi menjadi terkejut dan mengambil langkah untuk menjauh dari mereka untuk 
melindungi Gam Rosu. Orang lain yang melindungi Bakgi juga kembali. Pria tua itu 
menyipitkan matanya. 

"Kupikir dia menggunakan seluruh energinya." 

Dia tidak melakukannya. Pria tua itu menggunakan 100% energinya untuk menyerang, 
tetapi tangannya yang gemetaran karena energi yang luar biasa masuk. Ini karena 
perbedaan kekuatan di antara mereka. 

"Beruntung Nano memotongku sebelum aku menggunakan seluruh energiku." 

Yeowun merasa lega karena dia akan mati untuk serangan ini jika dia menggunakan semua 
energinya. Yeowun lalu mengayunkan pedangnya untuk membunuh orang tua itu, seperti 
bagaimana ia melakukannya dengan orang itu. Tetapi lelaki tua itu mengangkat tangannya 
dengan kekuatan qi untuk mempertahankannya. 
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"Dapatkan Dokter !!" 

Lelaki tua itu kemudian meraung pada pria bertopeng yang masih hidup. Mereka kemudian 
sadar kembali. 

"Y-ya, tuan!" 

Mereka harus mendapatkan dokter saat pemimpin mereka melawan monster itu. Mereka 
dengan cepat menyerbu Hou Sangwha, Hu Bong, dan Mun Ku. Tapi ada satu hal yang tidak 
mereka pertimbangkan. 

"Aargh!" 

Yang Danwa yang datang pada mereka tiba-tiba memotong lehernya secara instan. 

"Bodoh. Itu tidak mungkin." 

Bukan hanya Yang Danwa. Yin Moha juga dengan cepat melompat untuk menyerang orang-
orang bertopeng yang berusaha menyerang. 

'B-mereka terlalu kuat!' 

Yin Moha bahkan tidak menggunakan formasi pedang dalam berurusan dengan musuh. 
Prajurit bertopeng ini sangat kuat, tetapi mereka tidak cocok dengan prajurit tingkat 
master superior. Pria tua itu mengerutkan kening. 

'Ugh ... monster ini menghancurkan segalanya! Siapa monster ini dan orang-orang ini ?! ' 

Dia tidak mendengar apa pun tentang mereka. Kekuatan Chun Yeowun pasti hampir 
menyamai lima prajurit top Yulin. Tetapi lelaki tua itu memiliki informasi tentang lima 
prajurit itu dan Sembilan Kuat di bawah mereka. Dia belum pernah mendengar tentang 
seorang pemuda seperti musuhnya yang begitu kuat. 

"Bahkan jika dia kelelahan, kita kalah jumlah." 

Situasi telah berbalik. Tidak mungkin pria tua itu berurusan dengan mereka semua. 

'Saya tidak punya pilihan. Aku akan menyerang dengan skill terbaik yang aku miliki untuk 
melukai monster ini dan melarikan diri. ' 

Orang tua itu membuat keputusan. Dia marah karena rencananya yang sudah lama 
dipersiapkan telah rusak dan kehilangan banyak orang, tetapi dia harus pergi jika dia ingin 
hidup. 

"Sayang aku tidak bisa membunuhnya saat dia menggunakan energinya." 
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Dia tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan Yeowun di bawah satu formasi, tetapi dia 
harus melarikan diri sekarang. 

'Hah? Dia melakukan sesuatu. ' 

Yeowun terkejut ketika pria tua itu mengayunkan pedangnya untuk mengirim pedang 
Yeowun ke bawah. Yeowun dan dua pedang pria tua itu menghantam tanah. Orang tua itu 
kemudian mengambil kesempatan untuk pergi, melepaskan keterampilan terbaiknya. 

"Ambil ini!" 

Dengan energi yang kuat berkumpul di ujung pedangnya, keterampilan pedang yang kuat 
dilepaskan. Tapi formasi pedang ini sangat akrab. 

'Ini...' 

Sudut yang digunakan pedang, tidak seperti formasi biasa. Itu juga bukan dorongan, tapi 
tebasan. Hampir mendekati formasi blade. 

'Pisau keterampilan Tuhan?' 
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Chapter 287 
Chapter 287: Emergence (6) Ini mirip dengan skill pedang dari Dewa Pedang. Yeowun 
kemudian menyadari bahwa orang tua ini terkait dengan klan Blade God Six Martial. 
Yeowun menggunakan formasi kedua dari Sword Force of the Sky Demon. Pedang itu 
datang dari sudut yang aneh, tapi Yeowun tahu dari mana asalnya, jadi dia bertahan 
dengan mudah. 

'Apa?' 

Mata pria tua itu tumbuh besar karena syok. Gerakan itu bukan sesuatu yang bisa 
diprediksi tetapi Yeowun dengan mudah mempertahankan seolah-olah dia tahu itu dari 
awal. Yeowun menjatuhkan pedangnya ke bawah dan berbicara. 

"Kamu dari klan Blade God Six Martial." 

Mata pria tua itu bergetar karena kaget. Dia telah menyelinap ke wilayah Pasukan 
Kehakiman, jadi dia menahan diri dari segala formasi yang mungkin menyerupai 
keterampilan Pisau Dewa tetapi dia hanya mengungkapkan satu gerakan. 

'Apa? Apakah dia tahu seni bela diri klan kita? ' 

Dan dengan reaksi, Yeowun dapat mengkonfirmasi bahwa orang tua itu memang dari klan 
Blade God Six Martial. Dan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan pria ini adalah salah 
satu pemimpin. 

"Ada yang tidak beres. Saya harus melarikan diri. " 

Dengan identitasnya terungkap, orang tua itu menjadi khawatir dan melepaskan kekuatan 
qi untuk menggunakan formasi untuk menjauhkan dirinya dari Yeowun. Tapi Yeowun 
menggunakan skill loncatan yang unik untuk menghindari serangan dengan mudah. 

'Keterampilan ini ...!' 

Skill loncatan yang digunakan Yeowun gunakan adalah Step of Wind God. Itu adalah 
keterampilan yang pria dengan topeng aneh yang pernah bertarung dengan pria tua itu 
beberapa bulan yang lalu di Kastil Jurkang. 

"Apakah ini dia?" 

Dia bisa mengenali seni bela diri yang digunakan musuh ketika dia bertarung sebelumnya. 
Skill loncatan ini sama persis dengan skill yang digunakan pria bertopeng pada waktu itu. 
Itu adalah pria yang menghindari formasi skill dewa pedang dan memukulnya. 

"Kau itu kultus bertopeng!" 
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'Topeng?' 

Yeowun menjadi terkejut. Sudah pasti bahwa lelaki tua ini berbicara tentang Great 
Guardian Marakim. 

'Ini adalah pria yang menurut Great Guardian dia bertarung di kastil Jurkang!' 

Yeowun mendengar semua yang terjadi di Kastil Jurkang dengan detail. Jika itu 
masalahnya, Yeowun harus menangkap orang ini hidup-hidup. 

'Jika dia pemuja itu, maka lebih baik aku membunuhnya bahkan jika itu akan menelan 
biaya hidupku.' 

Orang tua itu mengubah rencananya dari melarikan diri menjadi berkelahi. Rencana 
awalnya juga berisi memiliki kekuatan Sekte Iblis untuk dilemahkan. Jika musuhnya adalah 
salah satu pemimpin aliran sesat, maka lebih baik menyingkirkannya saat dia memiliki 
kesempatan. 

Orang tua yang awalnya mencoba melarikan diri, kembali masuk. Pria tua itu kemudian 
melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan formasi terakhir dari keahliannya. 

"Hmph! Anda tidak akan lolos dari yang ini! " 

"Aku tahu yang ini." 

Orang tua itu menggunakan formasi 'Soaring Dragon' yang dinamai Yeowun. Itu adalah 
formasi keenam dari skill blade dari Blade God. Kekuatannya luar biasa, cukup untuk 
membelah Penatua Mu Jinwon di masa lalu. Dengan tubuh lelaki tua itu berputar dari 
bawah, energi pedang mulai menghambur ke atas, mencoba untuk membanjiri Yeowun. 

'Ini adalah formasi yang kamu jarang keluar terakhir kali!' 

Dia tidak sepenuhnya menguasai formasi ini beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang 
berbeda. Orang tua itu telah menyempurnakan formasi untuk membuatnya bekerja dengan 
benar. Tubuh Yeowun mulai didorong ke atas oleh semburan yang kuat. 

"Aku menangkapnya!" 

Tapi Chun Yeowun tidak terlihat terlalu peduli. 

"Kupikir aku tidak akan mencoba ini dulu pada kalian." 

"Apa?" 

Pedang Setan Langit di tangan kanan Yeowun segera tersebar dan kembali ke armguard. 
Dengan tubuhnya sedikit terangkat dari tanah, Yeowun meraih White Dragon Blade dengan 
kedua tangan dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kemudian dibagi menjadi delapan jejak dan 
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semua delapan jejak melepaskan delapan formasi darinya. Dan lelaki tua itu tersentak 
kaget. 

"A-apa! Ini adalah...!!!" 

Dengan formasi bilah yang berasal dari delapan jejak seperti naga, ia menyerbu kekuatan 
orang tua qi dan melesat keluar. Itu adalah formasi pisau yang melepaskan semua energi di 
dalamnya. Itu adalah formasi ketujuh dari skill pedang dari Dewa Pedang yang Yeowun 
dapatkan di bawah tebing. 

'B-bagaimana mungkin ?! Ini tidak mungkin!!' 

Orang tua itu dengan cepat mengangkat kekuatan qi untuk membela diri dengan 
menggunakan formasi defensif. Tapi kekuatannya terlalu kuat. 

"Aaaaargh!" 

Pedang orang tua itu retak dari kekuatan dan kekuatan pedang biru qi menembak melalui 
pedangnya dan memotong tubuhnya. 

"UGH!" 

Pria tua itu tersentak. Pada saat yang sama, kekuatan pisau qi menembus melewati pria tua 
itu dan menghantam tanah, menendang debu ke atas. 

'Ini berguna,' pikir Yeowun saat dia melihat Pisau Naga Putih yang tersangkut di tanah 
sekarang. Berbeda dengan formasi kedelapan, formasi ketujuh adalah kombinasi dari 
gerakan blade yang ada yang bisa diperoleh Yeowun dengan cepat. Tetapi kekuatan itu 
melebihi kekuatan formasi sebelumnya. 

Awan debu mereda dan ada delapan bekas luka yang tersisa di tanah dari tempat Yeowun 
berdiri, seolah-olah ada ledakan dengan Yeowun sebagai pusatnya. Pedang patah jatuh ke 
tanah. Itu adalah pedang panjang tebal yang dimiliki orang tua itu. 

"Ugh ..." 

Darah menyembur dari mulut lelaki tua itu. Tubuhnya basah oleh darah karena dipotong 
dari formasi pisau yang digunakan Yeowun. Orang tua itu membuka mulutnya dengan tak 
percaya. 

"B-bagaimana kamu mempelajari skill pedangnya.... UGH! " 

Dan lelaki tua itu meludahkan gumpalan darah lagi dan jatuh ke tanah. 
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Chapter 288 
Chapter 288: You think I could not do it (1) Orang tua itu tidak mati karena lukanya. Di 
antara 8 tanda arah di tanah yang melesat keluar dari Yeowun sebagai pusat, salah satunya 
terputus di tengah. Di situlah lelaki tua itu jatuh ke tanah. Ketika Yeowun menggunakan 
formasi ketujuh dari skill blade dari skill Blade God, dia mengendalikan kekuatannya 
sehingga dia tidak akan membunuh orang itu. Orang tua itu adalah salah satu pemimpin 
yang muncul di Kastil Jurkang di masa lalu, jadi sepertinya dia tahu lebih banyak informasi 
daripada mata-mata yang memasuki kultus. 

"Aargh!" 

Dengan teriakan, pria bertopeng terakhir jatuh ke tanah. Mereka bukan tandingan 
terhadap Elder Kedua dan Keempat dari Sekte Iblis. Yin Moha dan Yang Danwa juga 
memiliki satu musuh yang hidup untuk mereka masing-masing. 

"Luar biasa." 

Gam Rosu menjadi heran, karena dia masih bergantung di punggung Bakgi. Dia pertama 
kali berpikir itu cukup beruntung bahwa dia lolos dengan bantuan orang-orang ini, tetapi 
ini lebih dari yang dia bayangkan. 

"Pemuda itu adalah monster." 

Dia tidak bisa melupakan saat di mana pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di 
Sword Creek. Jeritan yang datang dari kiri dan kanan membuat Gam Rosu menjadi 
ketakutan, namun terkejut. 

'Tidak disangka ada monster lain selain pemimpin klan Yulin ... dan pria itu masih muda.' 

Ketika situasinya tenang, Yang Danwa berlari ke Yeowun dan berlutut. Dia kemudian 
membenturkan kepalanya ke tanah untuk meminta maaf. 

"Tuan, tolong hukum saya." 

Yang Danwa telah menuduh dirinya sendiri atas kematian Chun Yeowun yang diduga jatuh 
ke tebing. 

'Hah? Apakah dia 'Tuan' yang mereka bicarakan? ' 

Gam Rosu kemudian menyadari bahwa pemuda ini adalah lelaki yang diduka orang-orang 
ini. Saat Yeowun menatap Yang Danwa, dia tersenyum. Tidak ada yang bisa disalahkan atas 
apa yang terjadi. Yeowun membantu Yang Danwa naik. 

"Oh, dan Bakgi. Siapa yang kau miliki di ... huh? " 
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Yeowun lalu tiba-tiba berbalik ke arah dan mengerutkan kening. Yang Danwa mendongak. 

"Menguasai?" 

Yeowun melihat ke arah utara, dan meraih tangannya ke arah kakinya dan mengisyaratkan 
untuk mengangkatnya. Pedang pria bertopeng yang mati itu kemudian tersedot ke tangan 
Yeowun. 

Dan sekitar satu mil jauhnya dari Sword Creek ke utara, dua pria dengan pakaian 
berlumuran darah nyaris tidak berlari melintasi semak-semak. Seorang pria dengan 
janggut putih adalah Hing Wunja, dan seorang lainnya adalah seorang biarawan dari klan 
Mudan. Dua dari mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari wilayah itu. 

"Kita harus bergegas." 

Berkat kelompok Yeowun menghancurkan jebakan masuk ke rumah tersembunyi, mereka 
harus melawan musuh yang bergegas masuk dari luar. Mereka mampu membunuh semua 
musuh yang masuk, tetapi satu-satunya yang hidup pada akhirnya adalah Hing Wunja dan 
biksu lainnya. Dan ketika mereka keluar dari mansion, Hing Wunja menyaksikan hal yang 
mustahil. Dia takut dengan pembantaian yang diciptakan oleh pedang udara yang tak 
terhitung jumlahnya. 

'K-kita harus pergi! Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap monster itu! ' 

Bahkan jika dia adalah salah satu dari Sembilan Kuat, dia tidak berdaya melawan monster 
seperti itu. Untungnya, monster itu sibuk bertarung melawan pria bertopeng. 

"Aku harus kembali ke Mudan dan membawa kekuatan penuh kita. Mungkin aku perlu 
meminta bantuan ke divisi utara klan Yulin. ' 

Dia harus bergegas sebelum mereka membawa pergi Dokter yang saleh. Untungnya, 
Gunung Mudan hanya berjarak sekitar dua hari dari Sword Creek. Dan jika dia bergerak 
cepat, maka tidak akan lama sampai dia mencapai pos-pos klan Yulin yang terletak di 
daerah itu. 

"Ugh ... hah .." 

Tetapi dia juga mengkhawatirkan bhikkhu lain yang berlari bersamanya. Hing Wunja 
terluka, tetapi bhikkhu ini memiliki kerusakan internal yang serius sehingga ia menjadi 
semakin buruk saat mereka berlari. 

"Tetap bertahan." 

"Hah .. t-ya, Penatua." 
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Lebih baik mereka mengambil jarak sebelum beristirahat. Hing Wunja menduga mereka 
harus berada setidaknya 5 mil jauhnya. 

"Mereka bertarung melawan banyak musuh. Itu akan memberi kita waktu. ' 

Itu yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Hing Wunja mendengar sesuatu melesat di udara. Dia 
hampir tidak memperhatikan ini ketika energinya sangat dekat. Hing Wunja dengan cepat 
turun dan berteriak. 

"Turun!" 

"Apa?" 

Tetapi bhikkhu itu tidak bisa turun tepat waktu. 

"ARGH!" 

Pedang menembus biarawan dari belakang. 

"E ... tetua ..." 

Bhikkhu itu memanggil Hing Wunja sekali dan mati. Hing Wunja merasa dingin berlari 
melalui duri. Apakah semua pria bertopeng itu terbunuh dalam waktu sesingkat itu? 

'Ini tidak mungkin. Dia merasakan jarak ini? ' 

Hing Wunja adalah seorang prajurit tingkat master yang unggul, sehingga ia bisa 
melemparkan tombak atau pedang sekitar 400 meter, mengingat tidak ada penghalang 
atau semak-semak seperti ini. Tapi ini tidak mungkin. 

'Apakah prajurit tingkat master tertinggi benar-benar monster?' 

Tingkat kekuatan ini pasti akan disebut pemimpin tertinggi baik dari kekuatan jahat atau 
kultus. Dia perlu meminta bantuan dari sekutu sesegera mungkin. 

"Saudaraku ... aku minta maaf." 

Tidak ada waktu untuk mengambil tubuh. Hing Wunja mengambil buku yang dimiliki biksu 
mati di sakunya. Itu adalah buku yang diambil oleh Gam Rosu. Buku itu memiliki lubang 
ketika pedang menembus dada, tetapi Hing Wunja tetap mengambil buku itu. 

Dia telah berlari lambat karena dia harus mengimbangi bhikkhu itu, tetapi sekarang dia 
dapat melarikan diri dengan cepat. 

Segera setelah dia pergi, seseorang tiba di tempat mereka berada. Itu adalah Penatua Yin 
Moha. Yeowun menggunakan semua energinya dengan melemparkan pedang, jadi dia 
memerintahkan Yin Moha untuk mengejar pelarian itu. Dia memeriksa mayat biksu itu. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Ah.' 

Tubuh itu memiliki pedang yang dilemparkan Yeowun. Hutan itu lebat dengan semak-
semak jadi dia tidak yakin apakah Yeowun mendapatkan target, tapi itu secara akurat 
mendapatkan target yang dilemparnya. 

"Satu lagi lolos. ...Itu dia.' 

Ada dua langkah kaki pria yang membawanya ke sini. Yin Moha memutuskan untuk 
mengikuti jejak pria lain yang berlari. Jika pria itu yang dia pikirkan, maka berbahaya jika 
dia membiarkannya pergi. 
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Chapter 289 
Chapter 289: You think I could not do it (2) Di dalam rumah tersembunyi di dalam Sword 
Creek. Dokter yang saleh Gam Rosu dengan panik mencari-cari di seluruh bagian 
bangunan. Dia tidak terlihat baik karena dia sepertinya kehilangan sesuatu yang dia hargai. 

"K-ke mana perginya ?! Dimana itu?!" 

Dia ingat terakhir kali ketika dia membawanya ke sakunya. Tetapi ketika dia selesai 
berkemas dan melarikan diri, buku itu menghilang. Itu adalah harta yang diturunkan dari 
generasi ke generasi sehingga dia harus menemukannya. Dan ketika Gam Rosu sibuk 
mencari-cari, kelompok Yeowun sibuk merawat mayat di luar tebing. 

"Ugh. Ini berat. " 

"Pastikan kamu menghapus jejak di tanah, Hu Bong." 

"Ya tentu saja." 

Hu Bong dan Bakgi sedang mengumpulkan mayat di satu tempat. Mereka tidak bisa 
membakarnya sekaligus karena terlalu banyak mayat, jadi mereka mengumpulkan 20 
sekaligus untuk membakarnya. 

"Hanya mereka yang di luar?" 

Yeowun memerintahkan untuk meninggalkan tubuh yang ada di dalam rumah itu utuh. 
Yang Danwa setuju dengan ide Yeowun. Mayat di luar adalah mereka yang dibunuh oleh 
mereka, tetapi yang di dalam adalah hasil dari orang-orang bertopeng dan klan Mudan 
yang bertarung satu sama lain, jadi lebih baik meninggalkan mereka sendirian. 

'Tidak disini.' 

Wajah Yang Danwa berubah muram. Rumah itu hancur karena perkelahian dan ada banyak 
mayat. Tapi Yang Danwa tidak bisa menemukan tubuh Hing Wunja, Pedang Kuat Mudan. 

'Apakah dia yang dirasakan Tuhan sebelumnya?' 

Laki-laki yang seharusnya tidak mereka biarkan kabur. Jika orang itu melihat kekuatan 
Yeowun sekilas, maka kemungkinan dia akan membawa seluruh kekuatan klan Mudan ke 
sini. 

'Mari kita berharap Penatua Yin menyusulnya.' 

Yin Moha berada dalam lima pejuang terkuat teratas dari Kultus Iblis. Bahkan jika Hing 
Wunja adalah salah satu dari Sembilan Kuat, tidak mungkin Yin Moha akan mengalami 
terlalu banyak kesulitan dalam mengambil kembali pria itu. 
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"Dokter yang saleh." 

Seseorang memanggil Gam Rosu yang masih mencari dengan panik. Itu adalah Chun 
Yeowun. Dia dengan keras kepala bersikeras disebut 'Nenek Gam' jika dia dipanggil dengan 
gelar seperti itu, tapi dia tidak bisa melakukan ini pada Yeowun. 

"Y-ya, apa itu? Penyelamat saya. " 

Yeowun yang menyelamatkan hidupnya, jadi dia memanggilnya penyelamat. 

"Aku tahu kamu sibuk, tapi bisakah kamu memberiku obat herbal dulu?" 

"Rempah?" 

Gam Rosu menjadi penasaran. Yeowun mengambil salah satu kertas di atas meja dan 
menuliskan apa yang dia butuhkan. Dia bertanya karena mereka berada di dalam rumah 
dokter terbaik di Jianghu. Gam Rosu menjadi terkejut ketika dia melihat daftar tanaman 
obat dan bergumam. 

"Opium poppy kering?" 

"Apakah kamu memilikinya?" 

"Tidak banyak, tapi aku punya stok untuk digunakan sebagai pembunuh rasa sakit." 

Yeowun menoleh untuk tersenyum pada jawabannya. 

Dan di mansion, di salah satu kamar ... Mun Ku dan Hou Sangwha meninggalkan dua pria 
bertopeng dan pria tua itu di kamar yang terpisah, semuanya diikat. Kedua wanita itu 
melakukan sesuatu ketika mereka melihat pria yang terikat di kursi. 

"Apakah kamu melihat garis tipis di belakang telinga?" 

"Oh! Yang ini?" 

"Ya. Itu dia." 

Mun Ku menjelaskan dan Hou Sangwha menemukan garis yang ditarik di antara leher dan 
telinga lelaki tua itu. Sangat tersembunyi sehingga sulit dikenali. Tapi Mun Ku telah hidup 
empat tahun dengan topeng, jadi dia tahu ke mana harus mencari. 

Dengan Hou Sangwha menarik kulitnya, kulit lelaki tua itu membentang ketika ia 
menemukan wajah di bawahnya. 

"Hah?" 
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Dua dari mereka menjadi bingung. Orang tua itu berbicara seperti orang tua, jadi mereka 
pikir musuh akan sangat tua, tetapi dia tidak setua itu. Pejuang tingkat master yang 
superior akan menjalani rekonstruksi tubuh sehingga sulit untuk mengatakan usia 
sebenarnya seseorang, tetapi pria ini tampak seperti berusia akhir 30-an. 

"Kupikir dia lebih tua." 

"Ya ... ya?" 

Saat itulah pria itu tersentak. Sepertinya dia bangun dari pingsan. Mun Ku berlari keluar 
untuk menjemput seseorang. 

'....Nngh.' 

Pria itu nyaris tidak membuka matanya. Dia kemudian melihat tali mengikatnya di kursi 
saat dia membuka matanya. 

"Apakah aku sudah ditangkap?" 

Dia pikir dia terbunuh ketika dia dipukul. Dia kemudian menatap lukanya, yang ditutupi 
dengan kain linen. 

"Mereka membuatku tetap hidup." 

Mudah untuk melihat mengapa mereka membuatnya hidup. Mungkin untuk 
mengumpulkan informasi. 

'Bodoh. Anda tidak akan mendapatkan informasi apa pun dari saya. ' 

Bahkan jika dia kalah, dia tidak punya niat untuk menumpahkan rahasia klan Blade God Six 
Martial. Tidak ada cara untuk lari, jadi lebih baik jika dia bunuh diri saja. Tetapi ketika dia 
mencoba mengirim energi internal untuk mengamuk dan merusak dirinya sendiri untuk 
mati, rasa sakit yang kuat datang untuk menghentikannya. Ada jarum besar yang 
menempel di masing-masing titik darahnya sehingga dia tidak bisa menggerakkan energi 
internal. 

'Sial. Mereka mengunci saya. ' 

Segalanya dipikirkan. Dia juga disumpal dengan kain sehingga dia tidak bisa menggigit 
lidahnya juga. Ketika pria itu menjadi muram, pintu kamar terbuka. Seorang pria muda 
dengan rambut panjang berjalan masuk. Itu adalah Chun Yeowun. Ketika lelaki tua itu 
melihat Yeowun berjalan masuk, dia ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan lagi. Dia 
menjadi penasaran bagaimana Yeowun belajar seni bela diri itu. 

"NNNNGH!" 

Tetapi dia tidak bisa berbicara. 
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"Kamu bisa tinggal di luar, Sanghwa." 

"Tapi..." 

"Tidak masalah." 

"Baik tuan ku." 

Hou Sangwha berjalan keluar dan Yeowun berjalan mendekati pria itu dan menempatkan 
sebuah kursi untuk duduk. Dia kemudian mengeluarkan kain dari mulut pria itu. 

"Hah hah..." 

Pria itu menghela nafas panjang. Dia kemudian mendongak dan melotot. 

"...Kamu. Bagaimana seorang pejuang belaka dari Cult dapat mengetahui skill pedangnya? " 

Tidak perlu hal lain. Dia hanya ingin tahu bagaimana Yeowun belajar seni bela diri. Yeowun 
lalu mengejek saat dia membuka mulut untuk berbicara. 

"Biarkan saya mengoreksi Anda pada dua hal pertama." 

"Apa?" 

"Aku bukan hanya pejuang kultus belaka." 

Pria itu kemudian berbicara dengan seringai. 

"Menipu. Anda pikir saya tidak mengenali Anda? Anda berasal dari Jurkang .... NNGH! " 

Yeowun tiba-tiba meraih mulut pria itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan 
melanjutkan. 

"Biarkan aku memberitahumu ini. Saya bukan seorang pejuang belaka, tetapi Langit dan 
Tuan dari Sekte Iblis. " 

'Langit? Menguasai? ... Tu-tunggu. ' 

Pria itu menjadi penasaran pada awalnya, tetapi mengerutkan kening ketika dia menyadari 
apa yang dikatakan Yeowun. Itu berarti Yeowun mengatakan dia adalah Tuan Kultus. 

"K ... Kamu adalah Dewa Pemuja Iblis?" 

Itu tidak bisa dipercaya. Mengapa Tuhan datang sendiri ke wilayah terpencil pasukan 
Keadilan? 

"Hah?" 
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Yeowun kemudian meletakkan tangannya di bawah perut pria itu. Pria itu memandang 
kembali pada Yeowun dan Yeowun berbicara dengan dingin. 

"Kedua, kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku." 

"Tu-tunggu ..." 

Tapi sebelum dia bisa selesai, energi kuat Yeowun menembus energi internal pria itu. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaargh !!!!" 
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Chapter 290 
Chapter 290: You think I could not do it (3) Energi yang kuat menembus perut pria itu dan 
mendatangkan kesakitan pada pria itu. Energi internal dalam dirinya sedang ditindak. 
Pengalaman paling menyakitkan bagi para pejuang Yulin adalah ketika kerusakan internal 
mereka hancur. Rasa sakit fisik itu tak terbayangkan, tetapi rasa sakit kehilangan sesuatu 
yang telah dibangun prajurit itu sepanjang hidupnya membawa kerugian yang lebih dari 
apa yang bisa ditanggung seseorang. 

"Aaaaaaargh! KAMU !!!! Bunuh saja aku !!!! " 

Pria itu menjerit dan bersikeras membunuhnya. Tapi Yeowun mengabaikan teriakannya 
dan selesai menghancurkan energi internal. 

"Aaaaargh!" 

Pria itu menjerit karena rasa sakit yang luar biasa dan segera pingsan. Tapi dia segera 
bangun. Rasa sakit di pipinya membangunkannya. Wajahnya basah oleh keringat dan pucat 
karena sakit. Dia masih merasakan sakit yang luar biasa di bawah perutnya. 

"Ah..." 

'M-energi internal saya ... itu hilang ...' 

Dia sudah siap untuk dibunuh, tetapi perasaan kehilangan energi internal bukanlah sesuatu 
yang bisa dia tahan. Yeowun lalu tiba-tiba bertepuk tangan di depan mata pria itu. Pria itu 
menjadi tercengang oleh tindakan seperti itu dan mendongak. 

"Apakah dia mencoba ...?" 

Dia telah kehilangan energi internalnya, tetapi dia tidak melewatkan suara aneh ketika 
Yeowun bertepuk tangan. Sepertinya tepukan itu mengandung energi di dalamnya. 

"Hah. Apakah Anda mencoba membuat saya dalam hipnosis? " 

Hipnose. Pria itu adalah salah satu pemimpin dalam klan Blade God Six Martial dan ada 
satu pemimpin khususnya yang berspesialisasi dalam hipnosis semacam itu. Tapi dia 
menghilang setelah dia memasuki kultus, jadi klan berpikir pria itu sudah mati. 

"Apakah kamu menumpahkan rahasiamu pada bidat?" 

Hasilnya mengecewakan. Apapun masalahnya, tidak mungkin hipnosis akan bekerja 
padanya. 

"Kamu tahu." 
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Yeowun tampak terkejut. Dia hanya bertepuk tangan sekali, jadi dia tidak berpikir pria itu 
akan mengenali apa yang dia coba lakukan segera. Pria itu mengejek. 

"Hah ... kamu bodoh. Kamu pikir menyalin sihir klan kita akan berhasil? " 

Dia telah kehilangan energi internal tetapi dia dan para pemimpin lainnya dilatih untuk 
membangun kekebalan terhadap bunga poppy. Tidak mungkin mereka akan ditempatkan 
di bawah sihir yang sama yang mereka buat. 

"Haha ... hah ... HAHAHAHA!" 

"?" 

"Aku khawatir karena kekuatan mengerikanmu ... tapi kamu tidak sepintar itu. Kamu bilang 
kamu adalah Penguasa Pemujaan? Jangan ... NNGH! " 

"Diam." 

Yeowun meraih mulutnya lagi. Pria itu tidak bisa bicara dan pria itu kemudian memaksa 
membuka mulut pria itu dan mengambil sesuatu dari tanah. Itu adalah pot obat. 

"Nnnngh! A-apa yang kamu ... lakukan ... !!!! " 

Yeowun mengabaikannya dan memasukkan lubang panci ke mulut pria itu dan mulai 
menuangkan sup obat ke dalam mulut pria itu. Pria itu mencoba meludahkannya tetapi 
Yeowun menyumbat hidungnya, sehingga pria itu tidak bisa melawan untuk menelannya. 
Supnya mendidih panas. 

Setelah membuatnya menelan jumlah yang baik, Yeowun melepas pot dari mulut pria itu. 

"Ugh ... argh ..." 

Pria itu batuk untuk waktu yang lama, tetapi segera melupakan rasa sakit karena terbakar 
dan menyeringai pada Yeowun. 

"Aku ... aku bilang tidak ada gunanya ... kamu bodoh." 

Bahkan jika resep itu terungkap, dia memiliki kekebalan terhadap substansi. Tidak ada 
gunanya melakukan ini untuk pria bertopeng lainnya yang disimpan di kamar lain. 

"Apakah kamu ... pikir kita tidak ... siap untuk ini ... ah ... ya? A-apa ... apa aku ... " 

Tetapi dia merasakan tubuhnya menjadi rileks dan mulai merasa baik. Itu berubah begitu 
cepat sehingga dunia tampak berbalik dan meleleh. Lelaki itu nyaris tidak menyatukan 
pikirannya dan bertanya, "A ... apa yang kau lakukan ... padaku?" 
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"Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menggunakan resep yang sama yang kalian 
gunakan?" 

"Apa?" 

Substansi yang membuat Yeowun menelan pria itu memiliki pengetahuan tentang obat 
masa depan yang dicampur ke dalamnya. Nano menyebut ini sebagai 'Serum Kebenaran.' 

[Dari 35 Serum Kebenaran, 30 di antaranya dilarang oleh hukum internasional. Ada yang 
menggunakan zat yang disebut Ritalin di antara yang tidak ilegal.] 

Ritalin adalah zat yang digunakan dalam keadaan medis, tetapi juga digunakan sebagai 
serum kebenaran dalam militer tertentu. Nano mencampurkan ini dengan campuran asli 
untuk membuatnya bekerja lebih baik. Yeowun mampu menciptakan ini karena Dokter 
yang saleh memiliki sebagian besar ramuan yang diperlukan dalam penyimpanannya. 

"Aku membuatnya lebih kuat daripada yang kalian gunakan." 

"I... itu tidak mungkin! Bagaimana kamu ... bagaimana ...? " 

Dia yakin obat itu tidak akan bekerja padanya, tetapi obat itu bekerja dengan sangat baik. 
Dia merasakan tubuhnya menjadi rileks, dan dia merasakan dorongan untuk mulai 
berbicara. Dia menggigit bibirnya untuk menahan dan menggelengkan kepalanya. Yeowun 
tersenyum. 

"Kamu pikir aku tidak bisa melakukan sesuatu yang kalian lakukan?" 

"S-sial! T ... TIDAK !!!! " 

Dan Yeowun mulai bertepuk tangan, dengan energinya terfokus di tangannya. Setelah 
beberapa tepukan, mata pria itu menjadi mati rasa. Dia sekarang berada di bawah hipnosis 
penuh. Yeowun sebenarnya sangat terpesona karena ini benar-benar berhasil. Itu juga 
membantu pria itu kehilangan energi internalnya untuk membalas. 

"Biarkan saya mulai satu per satu." 

Yeowun berpikir dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Nano kepadanya untuk 
dilakukan: menghipnotis orang. Yeowun menepuk tangannya di depan pria itu dan 
berbicara. 

"Kamu akan menjawab pertanyaanku setiap kali aku menjentikkan jari." 

"...Iya." 

Dan sekarang, dia bebas bertanya. Yeowun bertanya siapa pria itu. 

"Siapa namamu?" 
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"Saya Lee Baek, Master Pedang dari klan Enam Dewa Bela Diri Dewa Blade, salah satu dari 
enam Master bela diri klan." 
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Chapter 291 
Chapter 291: You think I could not do it (4) Yeowun menjadi heran. Itu benar-benar 
berhasil, ketika pria itu dengan jelas menjelaskan siapa dia. Yeowun berpikir sejenak 
tentang apa yang harus ditanyakan selanjutnya, dan bertanya apa yang paling ingin ia 
ketahui. 

"Mengapa kamu ingin membawa dokter bersamamu?" 

"Dia memiliki peninggalan yang ditinggalkan oleh pendiri kita." 

Yeowun mengerutkan kening. Tampaknya 'pendiri' ini adalah apa yang disebut lelaki itu 
sebagai 'dia' sampai sekarang. 

"Dan peninggalan apa itu?" 

"Ini adalah skema untuk membuat Tubuh Bela Diri Ekstrim." 

"Bela Diri Ekstrim ... apa? Apa itu?" 

"Ini adalah tubuh yang dapat mempelajari seni bela diri terbaik dari klan kita, Seni Ekstrim 
Dewa Pedang." 

'Seni Ekstrim Dewa Pedang?' 

Yeowun kemudian berpikir bahwa mungkin nama itu adalah nama skill pedang Dewa 
Pedang yang telah dia pelajari. Yeowun bertanya untuk berjaga-jaga. 

"Apakah skill pedang yang aku gunakan untuk melawanmu adalah Extreme Art of the Blade 
God?" 

"Itu betul." 

Dia telah mempelajari keterampilan pisau ini selama berbulan-bulan, dan akhirnya 
mempelajari namanya. Tetapi mengapa orang-orang ini membutuhkan skema untuk 
membuat tubuh seperti itu? 

"Mengapa kamu membutuhkan skema itu?" 

"Seni Ekstrim Dewa Pedang membutuhkan cara khusus. Kami membutuhkannya untuk 
membawa bagian fisik kami melampaui batas mereka sehingga kami dapat mempelajari 
Seni Ekstrim. " 

"Ah." 
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Yeowun mengangguk. Seni Ekstrim Dewa Pedang adalah seni bela diri yang tidak mungkin 
dipelajari untuk orang biasa. Yeowun dapat menggunakannya dengan memperkuat sifat 
fisik dan ototnya di luar batas manusia dengan bantuan Nano, tetapi metode itu tidak 
mungkin dilakukan oleh orang lain. 

"Tunggu ... tapi mengapa mereka membutuhkan ini?" 

Ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Dewa Pedang adalah leluhur mereka. 
Bagaimana mungkin mereka tidak tahu cara mempelajari seni bela diri leluhur mereka 
sepenuhnya? Penasaran mengapa mereka membutuhkan skema. Dan yang terpenting ... 

"Bagaimana Dokter yang Ilahi meletakkan skematis sedemikian rupa pada awalnya?" 

Dia penasaran dan bertanya. 

"Kami tidak tahu." 

"Apa?" 

Lee Baek sepertinya dia tidak tahu bagaimana Gam Rosu memperoleh buku itu. Tentu saja, 
mereka pasti sudah mengambilnya sendiri jika mereka tahu bagaimana Gam Rosu 
mendapatkannya. Yeowun mengubah pertanyaan. 

"Bagaimana kamu tahu bahwa Gam Rosu memilikinya?" 

"Kami belajar melalui mata-mata kami di organisasi rahasia klan Yulin, Blue Sky 
Brotherhood." 

"Blue Sky Brotherhood?" 

Yeowun telah mempelajari tentang setiap organisasi di dalam klan Yulin sebelum dia 
meninggalkan kastil, tetapi dia belum pernah mendengar nama seperti itu. Ketika Yeowun 
menjadi ingin tahu tentang apa organisasi itu, Lee Baek melanjutkan. 

"Kami belajar bahwa salah satu rencana Blue Sky Brotherhood adalah menggunakan 
proyek Doctorly Godly untuk menciptakan prajurit dengan kekuatan manusia super. Kami 
dapat mengkonfirmasi bahwa mereka berbicara tentang Extreme Martial Body. " 

Setelah mendapatkan informasi ini, klan mengirim Lee Baek untuk mengambil buku itu. 
Setelah mendapatkan informasi bahwa klan Mudan melindungi dan mengawasi Dokter 
yang Ilahi, butuh waktu sebulan untuk menemukan tempat persembunyian Dokter yang 
Ilahi. Sword Creek terletak di tengah-tengah wilayah klan Yulin, jadi itu mengharuskan 
mereka untuk bergerak dengan sangat hati-hati. 

"Setidaknya aku punya jawaban untuk pertanyaanku." 
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Yeowun sekarang belajar mengapa klan Blade God Six Martial ingin mendapatkan dokter. 
Dan sekarang saatnya untuk mengungkap rahasia penting mereka. Kekuatan tersembunyi 
klan Blade God Six Martial, bersama dengan rahasia dan motif mereka. Dengan ini 
diketahui, itu akan memungkinkan Yeowun untuk menyerang balik. 

Dengan Hu Bong dan Bakgi kembali ke rumah besar setelah merawat mayat di luar, hanya 
satu yang masih belum kembali. Itu adalah Yin Moha, yang melacak Hing Wunja. Hu Bong 
dan Bakgi kotor dengan abu karena membakar semua mayat. 

"Ini melelahkan." 

Hu Bong kelelahan. Bakgi mengangguk karena dia juga kelelahan karena bekerja lama. 
Yang Danwa berbicara kepada mereka. 

"Kerja bagus. Kami tidak yakin kapan kami akan pergi, jadi kalian berdua bisa beristirahat 
selagi bisa. " 

Mereka berada di tengah-tengah wilayah musuh, jadi bahkan jika bukan karena Hing 
Wunja yang melarikan diri, para pejuang klan Yulin dapat muncul kapan saja. Yang Danwa 
menyarankan agar Hu Bong dan Bakgi beristirahat. Saat itulah Gam Rosu muncul. 

"Nenek Gam?" 

"Aku ... tidak ada di sana ..." 

"Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda tidak menemukan yang Anda cari? " 

Mereka mendengar bahwa Gam Rosu harus mencari buku penting yang sudah hilang 
darinya. 

"Tidak ada apa pun di penyimpanan. Kalian berdua, apakah kamu melihat buku aneh yang 
dibuat dengan kertas khusus di luar? " 

Mereka semua menggelengkan kepala atas pertanyaan itu. Jelas bahwa buku itu diambil 
oleh Hing Wunja. 

"Ah ... apa yang harus aku lakukan!" 

Dia merasa sedih karena kehilangan peninggalan keluarga penting yang diturunkan dari 
leluhurnya. Saat itulah mereka mendengar suara di pintu masuk. 

'Hah?' 

Yang Danwa, Bakgi, dan Hu Bong semua mengambil sikap mereka untuk siap bertarung 
setiap saat. Mereka mengirim pesan telepati ke Gam Rosu untuk tetap diam. Dan ketika 
mereka menunggu dengan gugup, seseorang muncul melalui pintu masuk gua. Itu adalah 
Yin Moha. 
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"Penatua Yin!" 

Yin Moha akhirnya kembali dari pengejarannya. Di punggungnya, ada sesuatu yang diikat 
dengan pakaian robek. Itu adalah tubuh tanpa anggota badan. 

"Ah!" 

Itu adalah Hing Wunja. Yin Moha berhasil membawa pria itu kembali. Tetapi karena dia 
harus bertarung dengan seorang pejuang dengan kekuatan yang sama, dia juga mengalami 
cedera kecil dan juga pucat karena kelelahan, membuktikan pertempuran keras yang dia 
lawan. 

'B-orang-orang ini sangat kejam ...!' 

Hing Wunja telah mengancam dan menekannya, tetapi Gam Rosu merasa menyesal 
menemukan Hing Wunja dalam keadaan seperti itu. Dia adalah seorang dokter sehingga dia 
telah melihat banyak pemandangan mengerikan yang memungkinkannya untuk melihat ini 
tanpa banyak kejutan, tetapi itu bukan pemandangan untuk dilihat orang normal. Gam 
Rosu menjadi yakin bahwa orang-orang ini bukan dari kekuatan Keadilan. 

"Luar biasa!" 

Yang Danwa, bagaimanapun, senang bahwa mereka dapat meletakkan salah satu dari 
Sembilan Kuat, musuh yang kuat dalam pasukan keadilan, dan mencoba untuk memberi 
selamat padanya. 

"Penatua Yin! Kamu punya..." 

Tetapi sebuah ledakan datang di suatu tempat di dalam mansion. 

"I-itu ...!" 

Itu adalah tempat di mana Yeowun menanyai orang tua yang mereka tangkap. 

"M-master!" 

Mereka semua berlari menuju ledakan sekaligus. 
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Chapter 292 
Chapter 292: You think I could not do it (5) Suara jeritan berisik memenuhi ruangan batu 
gelap. Itu jauh lebih berisik dan menjengkelkan daripada suara kriket. Seseorang 
memasuki ruangan batu dengan cahaya lilin. Cahaya itu sangat redup sehingga tidak 
mengungkapkan wajah pria itu. Dia kemudian berjalan perlahan-lahan dan mencari yang 
berteriak dengan keras. Di dinding batu, ada rak dengan banyak kotak kayu. Di antara 
mereka, ada kotak kayu merah yang bertuliskan 'Pedang'. Pria itu mengambil kotak itu, 
yang berasal dari dalam suara itu. 

Ketika dia membukanya, ada kelabang yang panjang sekali. Itu hanya memiliki antena dan 
mulut, yang menjerit dengan suara aneh saat bergetar. Pria itu mengambilnya. 

"Aku mengirimmu untuk mengambil benda itu, bukan menumpahkan informasi kami. 
Hmph. " 

Pria itu meludah dan mengepalkan tinjunya. Kelabang menjerit dalam kepalan tangan dan 
segera meledak dari tekanan. Dan pria itu menyaksikan cairan putih menetes di tangannya 
dan tersenyum. 

"Siapa pun kamu ... kamu bodoh jika kamu pikir kamu bisa menemukan sesuatu darinya." 

Pada saat yang sama di dalam rumah tersembunyi Sword Creek ... Yeowun mengajukan 
pertanyaan melalui hipnosis. Lee Baek telah mengatakan semua jawaban untuk setiap 
pertanyaan yang Yeowun miliki sampai sekarang. Sekarang, mereka pindah ke pertanyaan 
penting. Yeowun harus mencari tahu di mana klan Blade God Six Martial bersembunyi, 
seberapa kuat mereka, dan tujuan mereka. Dewa Pedang telah menghilang dari Yulin 
selama 500 tahun dan klan Dewa Enam Blade Martial tidak pernah mengungkapkan diri 
mereka dalam waktu itu. Jika mereka muncul sekarang, sudah pasti bahwa mereka siap 
untuk tujuan apa pun yang ingin mereka lakukan. Yeowun ingin tahu apa tujuan itu, jadi dia 
bisa bersiap. 

"Pendiri yang kamu katakan ... apakah itu 'Dewa Pedang'?" 

"... U ... ugh ..." 

Lee Baek mengguncang tubuhnya untuk pertama kalinya selama interogasi. Matanya 
bergetar dan menunjukkan perlawanan dalam menjawab pertanyaan itu. 

"Dia melawan balik." 

Yeowun menjentikkan jarinya lagi. 

"Y ... Ya." 
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Lee Baek kemudian nyaris menjawab pertanyaan itu. Seperti yang diharapkan, klan Blade 
God Six Martial memiliki keturunan dari Dewa Blade itu sendiri. 

"Lalu apakah kalian dibagi menjadi enam kelompok, seperti bagaimana namamu 
menggambarkannya?" 

Dan dengan pertanyaan yang masuk ke detail, perlawanan hanya tumbuh. Lee Baek 
sekarang basah kuyup karena keringat dan juga wajahnya memerah. 

"Sudah semakin buruk." 

Dia tidak memiliki energi internal untuk melawan, tetapi masih melawan serum kebenaran 
dan hipnosis. Yeowun kemudian menyadari ini aneh untuk berpikir itu berasal dari 
kemauan yang kuat. 

'Hah?' 

Saat itulah mata kebas Lee Baek berubah jelas. Vena muncul dari dahinya dan kepalanya 
mulai membesar. Lee Baek tampak kesakitan, tapi dia menyeringai pada Yeowun. 

"... Sudah kubilang kamu tidak akan menemukan apa pun dariku." 

Dia tahu ini akan terjadi jika segalanya berjalan ke selatan. Semua pemimpin diberlakukan 
pembatasan kalau-kalau terjadi sesuatu pada mereka. Begitu mereka mencoba berbicara 
informasi yang tidak seharusnya mereka tumpah, kelabang jantan di dalam kepala mereka 
akan mengirim sinyal kepada perempuan itu. Kelabang ini akan mati karena ledakan jika 
salah satu dari pasangan itu meninggal. 

"Nnnngh ...!" 

Lee Baek merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya dan merasakan sesuatu melebar di 
dalam. Yeowun kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya. 

"Nnngh ... A-apa ?!" 

Cahaya bersinar dari telapak tangan Yeowun dan ketika itu selesai, augmented reality 
diaktifkan di atas mata Yeowun. Yeowun ditunjukkan dengan informasi yang diikuti oleh 
kotak putih di atas kepalanya. 

[Setelah pemindaian MRI target, serangga di dalam otak ditemukan mengembang.] 

Yeowun melihat gambar sesuatu yang kecil dan merah menjadi besar. 

"Hmm." 
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Yeowun mengerutkan kening. Dia belum mendapatkan semua informasi itu, tetapi 
sepertinya sudah ada perlindungan atasnya. Lee Baek melihat kerutan Yeowun dan 
tersenyum. 

"Ha ha ha.... Anda tidak akan mendapatkan apa pun! " 

"Saya melihat." 

"Bahkan jika kamu adalah master tingkat tertinggi ..." 

Saat itulah tangan Yeowun melepaskan sengatan listrik yang kuat ke kepala Lee Baek. 

"Gggggagagagagagagaga!" 

Seluruh tubuh Lee Baek gemetar karena listrik mengalir. Mata, telinga, hidung, dan 
mulutnya semuanya menumpahkan darah dari dalam. Yeowun kemudian meletakkan 
tangannya di atas mata kanannya. 

'Nano, bantu aku jadi aku tidak merusak otaknya.' 

[Ya tuan.] 

Dengan energi Yeowun menembus ke kepala pria itu, itu mulai menarik sesuatu. Itu adalah 
serangga yang berhenti meledak sendiri melalui sengatan listrik Nano. 

[Terletak serangga.] 

"Ayo tarik keluar." 

[Memperoleh kendali atas energi dari pengguna.] 

Listrik berputar di sekitar serangga dan Nano menggunakan energinya untuk 
mengeluarkan serangga secara perlahan sehingga otak tidak akan mengalami kerusakan. 

"Gagagagagagagaga!" 

Mata kanan Lee Baek mulai bergerak. Dan ketika Yeowun mengisyaratkan untuk 
menariknya keluar, mata kanan Lee Baek ditarik keluar, diikuti oleh kelabang sekitar dua 
jari panjang di belakangnya. 

"Aaaaaaaargh!" 

"Hah!" 

Yeowun kemudian mengendalikan energinya untuk membawa kelabang melalui langit-
langit. Serangga itu kemudian melesat melewati langit-langit untuk dibuang keluar dari 
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gedung, dan ketika listrik padam, ia langsung melebar dan meledak di atas. Darah putih 
jatuh di atap bangunan. 

"A ... argh ..." 

Lee Baek berada di bawah rasa sakit yang hebat akibat sengatan listrik dan rasa sakit 
karena bola matanya ditarik keluar, tetapi dia tidak bisa menutup matanya. Dia mendongak 
dengan takut pada Chun Yeowun. 

'H ... bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pria ini benar-benar monster? ' 

Dia bahkan tidak pernah bermimpi hal seperti itu akan mungkin terjadi. Mustahil untuk 
berpikir untuk mengeluarkan serangga seperti itu dari dalam tubuh. 

[Kerusakan otak minimal, tetapi targetnya dalam kondisi serius.] 

Yeowun kemudian menyadari bahwa ia harus melakukannya dengan cepat. Volt listrik 
yang rendah memberi energi pada otak Lee Baek untuk berpikir jernih, tetapi sepertinya 
Lee Baek tidak punya banyak waktu lagi. 

"Ini akan menyakitkan, tapi aku harus membuat ini secepatnya." 

"Nnngh ... apa ?!" 

Yeowun lalu menjentikkan jarinya ke telinga Lee Baek. Lee Baek kemudian menjadi mati 
rasa lagi. 
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Chapter 293 
Bab 293: Kamu pikir aku tidak bisa melakukannya (6) "Apa?" 

Hou Sangwha dan Mun Ku menjadi terkejut ketika mereka menemukan sesuatu yang 
dilemparkan ke langit-langit dan meledak. Mereka memanjat dan melihat cairan putih di 
seluruh atap. 

"A-apa ini?" 

"T-Tuhanku!" 

Mun Ku mengira sesuatu pasti terjadi di dalam ruangan, jadi dia cepat-cepat berlari ke 
bawah dan masuk ke dalam kamar. 

"Hiiik!" 

Dia berteriak segera setelah dia masuk. Yeowun mendengarkan sesuatu yang dikatakan 
Lee Baek saat dia memegangi kepala Lee Baek. Itu adalah pemandangan yang mengerikan 
ketika mata kanan Lee Baek menggantung keluar dari rongga matanya. 

"N ... ngh ... Jurkang ... H .. Hangju ... di Kastil Hangsan ... markas kami ..." 

Lee Baek yang baru saja berbicara kemudian menundukkan kepalanya. Dia akhirnya mati. 

"Hah ..." 

Yeowun melepaskan tangannya. Dia ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin, 
tetapi dia hanya dapat menemukan beberapa. Tapi itu sudah cukup baik. 

"Tuanku!" 

Saat itulah anggota lain juga berlari ke ruangan. Tampaknya mereka semua dikejutkan oleh 
suara ledakan. Yang Danwa berjalan ke Yeowun dan bertanya, "A-apakah kamu baik-baik 
saja, Tuanku?" 

Mereka khawatir jika sesuatu yang serius telah terjadi, tetapi Yeowun tampak aman. 
Yeowun kemudian berbicara kepada anggotanya. 

"Saya telah menemukan lokasi mereka." 

"?!" 

Itu di Hangsan dekat kastil Jurkang. Lee Baek mengungkapkan lokasi rumah klan Blade God 
Six Martial sebelum dia meninggal. Kelompok Yeowun semua menjadi terkejut. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dan di ruangan lain, Hing Wunja diikat ke kursi tanpa lengan atau kakinya. Wajahnya pucat 
dan sepertinya dia tidak dalam kondisi yang baik. Yin Moha menghentikannya dari 
pendarahan setelah dia mengalahkannya, tetapi ada terlalu banyak darah yang hilang. 

"Hah ... kamu memotong tangan dan kakinya. Ini alami. " 

Gam Rosu menggelengkan kepalanya. Dia merawat Hing Wunja, tetapi Hing Wunja 
kehilangan begitu banyak darah sehingga Gam Rosu mengatakan dia hanya akan bertahan 
sekitar satu jam. Dia menyarankan untuk memasok darah Hing Wunja, tetapi mereka harus 
segera pergi sehingga mereka tidak berniat membuat Hing Wunja hidup sedikit lebih lama. 

"Ada yang ingin kutanyakan padamu, penyelamatku." 

Gam Rosu memohon pada Yeowun. Dia adalah dokter terbaik yang ada di seluruh negeri 
Jianghu, jadi dia sudah tahu apa yang diciptakan Yeowun dari daftar ramuan yang dia 
dapatkan dari dia. 

"Jika kamu menggunakan obat itu untuk Biksu Hing, beri aku kesempatan untuk 
menanyainya." 

Gam Rosu mengatakan bahwa dia diminta oleh sebuah organisasi bernama Blue Sky 
Brotherhood untuk mengerjakan sebuah proyek untuk menemukan cara untuk membawa 
tubuh seseorang melampaui batas fisiknya. Alasan di balik proyek ini adalah ... 

"Blue Sky Brotherhood mengatakan mereka menciptakan pejuang yang kuat untuk 
membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal 
yang terjadi di Yulin tetapi ... " 

Dia harus berubah pikiran ketika cucunya satu-satunya diculik tahun lalu oleh seorang 
pejuang dari pasukan jahat. Dengan satu-satunya keluarga dan penggantinya yang diculik, 
ia menjadi pendendam dan menerima permintaan Ikhwan Langit Biru. 

"Mereka mengatakan bahwa mereka harus memenangkan perang melawan kekuatan jahat 
untuk mendapatkan cucu perempuan saya kembali. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu 
dengan kekuatan mereka saat ini. " 

Dia terlalu sibuk memikirkan balas dendam untuk disadari pada awalnya, tetapi seiring 
berjalannya waktu, dia mulai curiga. Blue Sky Brotherhood diciptakan oleh pejuang yang 
kuat dari banyak klan yang kuat dan keluarga dari pasukan keadilan, tetapi mereka terus 
mengatakan bahwa mereka bahkan tidak yakin apakah cucu Gam Rosu yang diculik itu 
bahkan masih hidup. 

"Biksu Hing ... aku yakin dia tahu sesuatu." 

Gam Rosu yakin bahwa dia menyembunyikan suatu kebenaran. Tapi dia hanya seorang 
dokter sehingga tidak ada cara baginya untuk mengetahuinya. Dia hanya berpikir dia harus 
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memenuhi bagian permintaannya untuk menjadi satu-satunya cara menyelamatkan 
cucunya. 

"Jika kamu membantuku, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Saya akan membantu 
Anda dengan semua yang saya bisa. " 

Tidak ada alasan Yeowun akan menolak permintaannya. Dokter yang saleh adalah seorang 
dokter dengan hati yang mulia sehingga dia khawatir tentang bagaimana membujuknya 
untuk datang menemui Tuan Chun Yujong, jadi ini lebih baik untuk Yeowun. 

"Aku akan membiarkanmu bertanya dulu padanya." 

Yeowun menawarinya untuk bertanya terlebih dahulu. Setelah menghancurkan energi 
internal dan membuatnya mengkonsumsi obat-obatan, Yeowun menghipnotis Hing Wunja. 
Hing Wunja menjadi mati rasa seperti bagaimana Lee Baek menjadi. 

"Cucu perempuanku ... Apakah kamu tidak benar-benar tahu di mana Gam Miyan ditahan?" 

Yeowun menjentikkan jarinya dan Hing Wunja membuka mulutnya. 

"... Cucu perempuan Gran Gam ... ditahan di Rumah Yongho, salah satu dari 18 Rumah." 

"A-apa ?!" 

Gam Rosu menjadi geram mendengar respons langsung dari lokasi cucunya. Dia telah 
bertanya berkali-kali apakah cucunya ditemukan, tetapi Hing Wunja selalu mengatakan 
mereka mencarinya. Dia menggigit bibirnya untuk menahan amarahnya dan bertanya. 

"Kenapa ... kenapa kamu tidak memberitahuku sampai sekarang?" 

"... Nenek Gam. Kami diberitahu oleh ketua persaudaraan kami untuk menahan diri agar 
tidak memberi tahu Anda sebelum Anda menyelesaikan proyek. Kami berhubungan dengan 
Keluarga Yongho dari 18 Keluarga Sungai, jadi kami selalu dapat membawa pulang cucu 
Anda segera setelah Anda selesai dengan proyek tersebut. " 

"K ... kamu berhubungan dengan Keluarga Yongho?" 

Wajah Gam Rosu memerah karena amarah. Setiap anggota kelompok Yeowun berada di 
dalam ruangan bersama mereka, dan mereka semua menjadi tercengang dari apa yang 
mereka dengar. Hu Bong menggelengkan kepalanya. 

"Hah. Mereka lebih buruk daripada kekuatan jahat! Betapa biksu jahat! " 

"Diam." 
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Hou Sangwha menyodok perutnya untuk membuatnya terdiam. Gam Rosu sudah sangat 
terkejut, jadi tidak perlu membuatnya semakin marah. Tetapi bahkan jika Hu Bong tidak 
mengatakan apa-apa, Gam Rosu sudah kehilangan kesabaran. 

"YOUUUUU !!!!!" 

Dia dengan marah menyerang dan mulai mencekik leher Hing Wunja. 
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Chapter 294 
Bab 294: Keluarga Yongho (1) Gam Rosu berteriak dengan marah ketika dia mencekik 
leher Hing Wunja tetapi tidak ada yang menghentikannya. Mereka semua memahami 
kemarahannya ketika mereka semua mendengar kebenaran. Namun segera, tindakan itu 
mulai di luar kendali. Gam Rosu menekan titik lemah lehernya. "Kamu menyebut dirimu 
sendiri seorang biarawan? MATI! MATI!!!!" "Kaaaak!" "Tidak ... dia akan mati." Wajah Hing 
Wunja berubah ungu, jadi Yeowun berjalan maju untuk menghentikannya. Dia bahkan 
belum mengajukan pertanyaan kepada Hing Wunja. "Dokter yang saleh! Berhenti!" 
"Aaaaaaaah!" Tapi Gam Rosu tidak bisa mendengar apa-apa dan terus mencekik Hing 
Wunja. Dia bertubuh kekar dengan otot-otot besar, jadi tercekiknya bukan sesuatu yang 
Hing Wunja, yang telah kehilangan energi internal dan dalam keadaan serius bisa bertahan. 
Matanya sekarang berputar mundur. "Dia tidak akan berhenti." Yeowun mengulurkan 
tangan, dan tubuh Gam Rosu terlempar ke belakang oleh kekuatan energi yang kuat 
menariknya pergi. "Ah!" Penatua Keempat Yang Danwa dengan cepat berlari ke belakang 
untuk menangkapnya di udara. Tetapi Gam Rosu tidak berhenti dengan panik mencoba 
untuk melawan. "Biarkan aku pergi! Bajingan itu ... cucuku !! " "Bersantai! Tenang, Nenek 
Gam! " Jelas bahwa dia tidak bisa memaafkan pria yang berbohong padanya lebih dari 
setahun, ketika cucunya ditinggalkan bersama para perompak terkenal, 18 Keluarga Sungai 
di Sungai Kuning. "Hou Sangwha. Bawa Dokter yang saleh keluar dari kamar. " "Ya pak." 
Hou Sangwha membawa Gam Rosu keluar dari kamar. Yeowun kemudian meminta sekarat 
Hing Wunja untuk mendapatkan jawaban selagi dia bisa. "Hah ... hah ... ngh ...." "Apa tujuan 
Persaudaraan Langit Biru?" Hing Wunja menghela nafas berat saat dia berbicara. "B ... 
langit biru ... Persaudaraan ... hanya ingin ... dunia berjalan di jalan ... keadilan .... ..ngr .... " 
Dan dengan kekurangan oksigen dan kehilangan banyak darah, Hing Wunja meninggal 
sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan menjawab pertanyaan itu. "Sialan!" Yeowun 
meletakkan tangannya di atas kepala dan dada Hing Wunja. Listrik volt rendah keluar dari 
tangannya. Jantung Hing Wunja berhenti, tetapi Yeowun berusaha melihat apakah dia bisa 
membawanya kembali untuk menanyakan setidaknya beberapa pertanyaan lagi. Tapi tidak 
ada gunanya. Hing Wunja sudah mati dan tubuhnya sekarang menjadi kaku. "Ah..." Yeowun 
menyesal karena membiarkan Gam Rosu bertanya terlebih dahulu. Dia ingin mencari tahu 
apa sebenarnya persaudaraan rahasia ini, tetapi sudah terlambat. "Wah ... kuharap Dokter 
yang saleh tahu sesuatu tentang mereka setidaknya." Tidak ada gunanya jika dia 
menyesalinya. Dia sekarang hanya berharap bahwa Dokter yang saleh, yang pernah bekerja 
dengan persaudaraan, tahu sesuatu tentang mereka. 'Tapi seorang dokter mencekik 
seorang biarawan dengan amarah ...' Yeowun merasa aneh ketika dia memikirkan apa yang 
baru saja dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kultus. Setelah melihat 
semua yang terjadi di sini, ia berpikir bahwa semua orang, apakah mereka seorang kultus 
atau dari kekuatan keadilan, atau pembunuh atau dokter, tidak ada banyak perbedaan di 
antara mereka. "Apakah kita semua hanya manusia yang sama?" Mungkin satu-satunya 
perbedaan adalah antara cita-cita dan tujuan. Yeowun berpikir ada sesuatu yang lebih 
berbeda secara signifikan antara orang-orang dari masing-masing kelompok, tetapi 
sekarang sudah pergi. "Tuanku." Saat itulah Yin Moha berjalan ke Yeowun. Dia 
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mengeluarkan beberapa lembar kertas yang dibakar di sebagian besar tempat. Beberapa 
terbakar terlalu parah sehingga tidak bisa dikenali. "Apa ini?" "Aku menemukan Hing 
Wunja membakar ini ketika aku sampai padanya." Ketika Yin Moha mengeluarkan kertas-
kertas ini, Yang Danwa berjalan mendekati mereka dan berbicara. "Bukankah itu buku 
yang dicari oleh Dokter yang saleh?" Mereka tahu bahwa Gam Rosu dengan panik mencari 
buku tertentu. Yang mereka dengar hanyalah kertas unik. "Ini ... sungguh unik." Itu adalah 
selembar kertas yang terbakar, tetapi jauh lebih tebal dan lebih licin daripada kertas biasa. 
"Sangat halus. Apa ini?' Yeowun mengambilnya dan suara Nano menjawab. [Program 
terkunci. Tidak bisa menganalisis bahan atau tahun penciptaan.] Ini mirip dengan ketika 
Yeowun bertanya apakah Nano dapat ditransfer ke tubuh lain untuk sembuh. Sudah lama 
sejak Nano menyebutkan kunci informasi tertentu. "Aneh ... hmm?" Di belakang, ada 
selembar kertas dengan beberapa tulisan di atasnya. Area di sekitarnya terbakar, tetapi 
sekitar tiga garis terbaca. Masalahnya adalah bukan karakter yang biasa Yeowun bisa baca. 
Itu terlihat sedikit lebih sederhana. 'Nano ... apakah ini juga dikunci?' [Ini adalah 'karakter 
Cina yang disederhanakan.'] 'Disederhanakan?' [Itu dibuat untuk dengan mudah menulis 
karakter tradisional.] 'Bagaimana dibuat?' [Ada kunci pada program untuk informasi 
spesifik itu.] '... Bisakah Anda ceritakan apa yang dikatakannya?' [Ya tuan. Menerjemahkan 
... 'Adalah kesalahan bahwa saya mengejarnya. Dia pasti Asal Mula Pemuja Iblis. 
Keserakahan saya telah mengecewakan saya. Aku seharusnya terjebak pada rencana asliku 
untuk pergi ke Iblis ... 'Akhir terjemahan.] Bagian terakhir dibakar. "??" Yeowun menjadi 
terkejut ketika dia mendengarnya. Apa artinya itu? Dia mendengar bahwa harta yang 
dipegang oleh Dokter yang saleh adalah skema dalam menciptakan Seni Bela Diri Ekstrim. 
Tetapi tulisan yang baru saja dibacanya lebih seperti jurnal. 'Asal Kultus Iblis ...? Apakah ini 
berbicara tentang Pastor Chun Ma? ' Itulah penjelasan logis untuk judul seperti itu. 
Tampaknya pria yang menulis ini mencoba menyerang Pastor Chun Ma tetapi gagal. 
Setelah berpikir panjang, Yeowun ingat jejak Seni Ekstrim Dewa Pedang di bawah tebing. 
'Oh! Mungkin orang yang menulis ini adalah pendiri klan Blade God Six Martial! ' Sekarang, 
setiap temuan mulai cocok satu sama lain seperti puzzle. Pendiri klan Blade God Six Martial 
juga menciptakan skema dari Extreme Martial Body, dan dengan cara yang misterius, 
leluhur Gam Rosu telah mengambilnya. Tapi Yeowun tidak tahu apa yang ingin ditulis oleh 
naskah itu. '... Mungkin rencananya semula adalah menyerang kultus itu sendiri ...' Sangat 
memalukan bahwa bagian terakhir semua dibakar. Ini tidak banyak membantu karena 
potongan-potongan yang tersisa terbakar parah sehingga tidak ada yang dikenali. 'Ini tidak 
ada gunanya. Dia mencoba menghancurkannya alih-alih jatuh ke orang lain. ' Keputusan 
Hing Wunja adalah keputusan logis untuk Persaudaraan Langit Biru, seolah-olah dia tidak 
melakukan itu, buku itu akan berada di tangan Pemuja Iblis. "Hmmm." Yeowun kemudian 
memberikan potongan-potongan bungkus kertas untuk Yin Moha. "Tidak ada gunanya. 
Kembalikan ini kembali ke Dokter yang Ilahi. Saya akan mempertanyakan sisa dua dan 
kami akan pergi. Siap-siap." "Baik tuan ku." 

--> 
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Chapter 295 
Chapter 295: Yongho Family (2) Semua orang berteriak atas perintah Yeowun. Setelah satu 
jam, Yeowun menanyai kedua pria bertopeng di dua kamar. Tidak seperti Lee Baek, para 
pejuang ini tidak tahu informasi vital apa pun. Yang mereka tahu adalah siapa pemimpin 
mereka, dan mereka dilatih di luar rumah klan Enam Dewa Bela Diri Pedang, jadi mereka 
tidak tahu apa-apa tentang mereka. 

'... Itu sebabnya mereka tidak memiliki perlindungan pada mereka.' 

Orang-orang ini juga tidak memiliki lipan aneh atau semacamnya. Kemungkinan karena 
mereka tidak tahu apa-apa. Itu memalukan, tetapi Yeowun harus memuaskan apa yang dia 
temukan. 

Setelah pertanyaan selesai, Yeowun dan anggotanya selesai kembali. Tujuan awal mereka 
adalah untuk menemukan Dokter yang saleh dan tim ekspedisi khusus yang hilang, dan 
yang harus mereka lakukan adalah kembali ke Sekte Iblis. Dan ketika mereka akan 
meninggalkan rumah itu, Dokter yang saleh memanggil Yeowun. 

"Penyelamatku!" 

Dia membungkuk dengan ekspresi muram untuk meminta maaf. 

"Maafkan aku atas tindakan bodohku." 

Dia berbicara tentang membawa Hing Wunja ke kematian dini. Jika dia terus 
mengendalikan amarahnya, Yeowun akan bisa mengumpulkan lebih banyak informasi 
darinya. Tapi apa yang dilakukan sudah dilakukan. 

"Jangan pedulikan itu." 

Yeowun kemudian menjadi dingin, dan Gam Rosu segera berlutut dengan kedua lututnya. 
Yeowun mengangkat alisnya. Dari apa yang dia ketahui tentang wanita tua ini, 
kemungkinan dia akan meminta permintaan serius. 

'Uh ...' 

Tentu saja, ia memiliki dugaan tentang apa yang coba diminta oleh dokter kepadanya. Cucu 
perempuannya adalah tawanan di 18 Keluarga Sungai selama lebih dari setahun. Sudah 
pasti dia akan khawatir. 

"Aku tahu aku tidak dalam posisi untuk bertanya, tetapi aku harus memintamu untuk 
membantuku." 
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Air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Dia merasa simpatik melihat seorang wanita 
tua menangis seperti ini. 

"Cucu perempuan saya ditahan oleh bajak laut di Sungai Kuning. Sudah satu tahun ... Saya 
tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut. " 

'Aku tahu itu.' 

Ketika Gam Rosu melanjutkan, semua orang mengerutkan kening. Mereka sudah 
menggunakan terlalu banyak waktu di tanah kekuatan keadilan. Tetapi jika mereka 
sekarang pindah ke tanah kekuatan jahat, kemungkinan mereka akan terlihat. 

"Tolong bantu nenek yang tak berdaya ini menemukan cucunya." 

Gam Rosu meminta simpati untuk mencoba mendapatkan bantuan. Dia berpikir jika 
Yeowun dan yang lainnya memiliki setidaknya sedikit simpati, dia akan membantu. Tapi itu 
langkah yang salah. 

"Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu." 

"?!" 

Gam Rosu menjadi muram karena penolakan yang tak terduga. Dia tidak berharap bahwa 
Yeowun akan langsung menolak. 

"Itu bukan sesuatu yang harus kita tangani." 

Semua anggota Yeowun berbagi ide yang sama. Mereka bersimpati dengan apa yang 
dialami Gam Rosu, tetapi itu tidak berarti mereka harus mempertaruhkan hidup mereka 
untuk membantu. Selain itu, dia sudah berjanji bahwa dia akan pergi memperlakukan Chun 
Yujong ketika dia diizinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Hing Wunja. 

'Tidak...! I-mereka terlalu dingin! ' 

Gam Rosu mengerutkan kening pada Yeowun dan jawaban serius kelompok itu. Sepertinya 
dia tidak akan mendapatkan bantuan pada tingkat ini. 

"Ayo pergi sekarang." 

"Ya tuan!" 

'T-tidak !!' 

Gam Rosu kemudian membenturkan kepalanya ke tanah dan dengan cepat berteriak. 

"A-jika kamu menyelamatkan cucu perempuanku, aku akan melayani kamu sebagai tuanku 
selamanya !!" 
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"... !!!" 

Semua orang menjadi kaget. Apa yang dikatakan Gam Rosu bukan masalah sederhana. Itu 
adalah Dokter yang saleh itu sendiri, mengklaim bahwa dia akan melayani mereka sebagai 
gantinya. Nilai Dokter yang saleh, yang diketahui menyembuhkan setiap cedera dan 
penyakit, sangat besar. Jika dia menempatkan dirinya sebagai tawar menawar, maka itu 
sangat berharga. 

'Silahkan...' 

Punggungnya gemetaran karena berharap bisa ditolong. Jika Yeowun menolak bahkan saat 
itu, maka tidak ada cara baginya untuk mendapatkan kembali cucunya. 

[Tuanku! Ini adalah kesempatan bagus!] 

Yang Danwa mengirim pesan telepati dengan ekspresi bersemangat. Itu memiliki risiko, 
tetapi risiko itu layak untuk diambil jika memang begitu. Yeowun mengangkat tangannya 
untuk memberi isyarat agar dia tetap tenang. 

'Dokter yang saleh menjanjikan kesetiaan ...' 

Yeowun berpikir sejenak. Hatinya yang dingin tidak bergerak pada pendekatan simpatik, 
tetapi tawaran ini adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Tampaknya itu baik untuk 
Yeowun atau Demonic Cult. Pikirannya tidak bertahan lama. 

'Ah?' 

Tubuh Gam Rosu segera dibesarkan oleh kekuatan energi yang kuat. Dia mendongak dan 
Yeowun memperingatkannya dengan suara rendah. 

"Aku harap kamu tidak melupakan apa yang baru saja kamu janjikan." 

"Ah...!! Penyelamat saya! " 

Dia mulai menangis dengan gembira. Dia khawatir bahwa upaya terakhirnya akan gagal, 
tetapi itu telah diterima. 

"Seperti yang kamu katakan, Letnan Hu." 

"Apa?" Hu Bong bertanya balik dengan rasa ingin tahu atas kata-kata Yang Danwa yang 
tiba-tiba. Yang Danwa tertawa. 

"Bagaimanapun juga, kita akan melihat para perompak." 

"O-oh! Kamu benar!" 
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Mereka sekarang terikat untuk bertarung melawan bajak laut di Sungai Kuning. Gam Rosu 
menangis sebentar dan kemudian bertanya dengan hati-hati. 

"Aku minta maaf, tapi aku belum mempelajari nama penyelamatku. Tolong, beri tahu saya 
namamu. " 

Dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu selain bahwa dia adalah tuan dari semua yang lain. 
Yeowun kemudian berbicara dengan Gam Rosu. 

"Aku Chun Yeowun." 

"Chun Yeowun?" 

Itu akrab. Nama 'Chun' sangat langka di Jianghu. 

"Itu menarik ... tapi namanya terdengar ... Chun Yeowun ... tunggu. TUNGGU!' 

Mata Gam Rosu tumbuh besar ketika dia mengingat apa yang dia dengar ketika prajurit 
dari pasukan keadilan beberapa waktu lalu. 

'N-penguasa baru Pemujaan Iblis?' 

Semua orang tahu bahwa Lord of Demonic Cult baru-baru ini berubah, dan kekuatan 
keadilan juga tahu ini dengan sangat baik. 

'S ... jadi aku hanya berjanji bahwa aku akan melayani Dewa Pemuja Iblis ??' 

Kelompok Chun Yeowun sekarang pergi ke kuda selatan. Ketika mereka naik ke selatan, 
Yeowun bertanya pada Yang Danwa, "Apakah Anda tahu di mana Keluarga Yongho ini 
berada?" 

Yeowun telah belajar banyak informasi tentang organisasi dan kelompok penting Jianghu 
ketika dia pergi, tetapi 18 Keluarga Sungai adalah di antara mereka yang tidak memiliki 
lokasi yang pasti. 

"Saya tidak tahu, Tuan." 

"Hmm." 

Tidak bisa mencari melalui setiap basis bajak laut. Yeowun tampaknya khawatir dan Yang 
Danwa tertawa. 

"Jangan khawatir, tuan. Saya tidak tahu, tapi saya kenal seseorang yang tahu. " 
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Chapter 296 
Chapter 296: Yongho Family (3) Di hutan yang dalam, sekitar 10 mil jauhnya dari Sword 
Creek. Orang-orang yang menyembunyikan wajah mereka di bawah topi bambu berlari 
melalui hutan. Mereka semua memiliki pakaian gelap, tetapi mereka memiliki ikat 
pinggang biru pada pinggang mereka yang menonjol. Dan ketika mereka berlari, yang di 
depan tiba-tiba berhenti. 

"Tuan, ada apa?" 

Dengan pria itu berhenti, lebih dari 30 pria yang mengikuti berhenti dan salah satu dari 
mereka bertanya kepada pria di depan. 

"Aku mencium bau darah di daerah itu." 

"Darah?" 

Mereka tidak bisa mencium bau apa pun. Pria itu kemudian mulai berjalan ke arah tertentu 
dan ketika mereka berjalan lebih jauh ke semak-semak, mereka menemukan sesuatu yang 
tersembunyi di bawahnya. 

"Oh ..." 

Ada jejak pertengkaran besar di antara semak-semak dan pepohonan. Itu disembunyikan, 
tetapi pertarungan tampaknya terlalu parah sehingga tidak semuanya dibuang. Ada lebih 
dari puluhan pohon yang ditebang dari pertarungan juga. 

'... Ini pertarungan antara prajurit tingkat master yang unggul.' 

Jejak energi yang ditinggalkan oleh prajurit tingkat master superior bertahan lama. Energi 
yang tersisa di jejak-jejak ini adalah bukti dari pertarungan besar. 

"Gali tempat itu." 

"Ya tuan." 

Ada bagian tertentu dari tanah yang terlihat seperti tanahnya yang telah ditumpuk secara 
artifisial. Ketika para lelaki itu melanjutkan untuk menggali, mereka melihat sepasang 
tangan dan kaki di tanah. 

"Hah? I... Ini adalah pakaian biksu. " 

Lengan dan kaki memiliki potongan-potongan pakaiannya yang masih utuh, dan mereka 
adalah bagian dari jubah biarawan. Tidak ada bagian tubuh lain, jadi kemungkinan bahwa 
tubuh itu dibuang atau diambil. Satu-satunya biksu yang mereka kenal yang bisa bertarung 
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adalah satu orang. Salah satu dari Sembilan Kuat, dan yang lebih tua dari klan Mudan. Hing 
Wunja. 

"Pasti ada masalah." 

Pria yang dipanggil tuan itu yakin bahwa sesuatu terjadi. Saat dia berpikir dia harus pergi 
ke Sword Creek dengan cepat, seorang pria lain memanggilnya. 

"Menguasai! Ada tanda di sini! " 

"Tanda?" 

Pria itu berdiri di dekat pohon besar tertentu. Sekitar 4 meter, ada tulisan yang diukir oleh 
pedang. Itu tanda rahasia bagi mereka. Pria itu tahu tanda ini karena mereka berasal dari 
Blue Sky Brotherhood yang sama yang melambangkan tanda ini. 

Salah satu pria dengan cepat memanjat pohon ketika mereka menemukan sesuatu yang 
disembunyikan oleh cabang pohon. Itu adalah buku yang dibuat dengan kertas licin yang 
unik. 

"Kami menemukan ini di atas pohon." 

"Apa ini?" 

Setengah bagian pertama dari buku itu tampaknya terkoyak, dan hanya setengahnya yang 
utuh. Halaman pertama memiliki gambar tubuh manusia. Ini adalah harta yang dicari oleh 
Dokter yang saleh, dan Hing Wunja menyembunyikannya. 

Divisi tiga kekuatan Yulin dipertahankan selama lebih dari ratusan tahun. Klan Yulin dari 
kekuatan keadilan, Aliansi kekuatan jahat, dan Kultus Iblis. Ketiga kelompok ini membagi 
wilayah Yulin menjadi tiga. Barat adalah rumah bagi kekuatan jahat, sedangkan utara 
diduduki oleh klan Yulin, dan Kultus Iblis tetap tinggal di selatan. Dan ketika ketiga faksi 
yang bertikai saling bertarung, ada satu tempat yang biasanya diam. Itu adalah kota 
Meking. Itu adalah lokasi di mana tiga daerah bertemu, di mana tidak ada pasukan yang 
mengambil alih. Ini adalah tempat yang netral, tetapi tidak untuk tujuan perdamaian. Itu 
hanya dijaga netral karena keseimbangan kekuatan yang dipertahankan di antara 
ketiganya. 

"L ... Lihat orang-orang itu! Saya pikir mereka berasal dari kekuatan jahat! Lihatlah bekas 
luka itu! Wah! " 

Hu Bong berbicara tidak menentu saat Bakgi menggelengkan kepalanya. Itu normal untuk 
melihat banyak pejuang dari kekuatan jahat, karena mereka berada di perbatasan tiga 
faksi. Hu Bong menunjukkan adalah orang-orang dengan banyak luka. Bakgi juga memiliki 
bekas luka di matanya, tetapi itu tampak seperti goresan dibandingkan dengan mereka. 
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"Diam ... berhenti berusaha mendapatkan perhatian." 

"Baik..." 

Hu Bong menjadi tertekan oleh kata-kata Bakgi. Dapat dimengerti bahwa Hu Bong akan 
bersemangat untuk datang ke kota besar seperti itu untuk pertama kalinya, tetapi dia 
masih berbicara terlalu banyak. Jika Mun Ku ada di sini juga, Bakgi akan menjadi gila 
karena mereka berdua berbicara tanpa henti. Setidaknya Mun Ku tidak bersama mereka. 

"Tuan, silakan lewat sini." 

Mereka dipimpin oleh Penatua Keempat Yang Danwa. Hanya empat dari mereka datang ke 
kota Meking. Chun Yeowun, Hu Bong, Bakgi dan Yang Danwa. Yeowun mengira tujuan 
mereka bisa lebih berbahaya, jadi Yeowun memerintahkan wanita untuk mengawal Dokter 
yang Ilahi ke pos terdepan dari Sekte Iblis yang terletak di sisi barat laut kastil Honam. 

'18 Keluarga Sungai terus mengubah markas mereka, jadi akan butuh waktu bagi kita 
untuk menemukan keluarga Yongho sendiri. Lebih baik kita bertanya kepada mereka yang 
akan tahu. ' 

Alasan mengapa mereka datang ke kota Meking adalah karena kota itu terletak di dekat 
Sungai Kuning. Mereka juga pernah mendengar desas-desus tentang bajak laut dari 18 
Keluarga Sungai yang sering mengunjungi kota ini. 

'Gang belakang?' 

Yang Danwa, bagaimanapun, bergerak ke gang belakang kota Meking. Semakin jauh 
mereka bergerak, semakin gelap dan menyeramkan kota terlihat. 

"Hei! Kami memiliki minuman segar hari ini! Ayo minum! " 

"Oh, Tuan. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan saya pada malam yang 
menyenangkan? " 

Ada banyak pelacur dan penjual minuman keras yang berseru di jalan. Sebagian besar 
pelanggan yang berkeliaran di jalanan tampak seperti bandit atau bajingan. 

"A-apa kamu melihat itu? Lihat wanita itu ... aku bisa melihat payudaranya- " 

"Hu Bong, kumohon!" 

"Bah. Jangan pura-pura kamu tidak tertarik. " 

Bakgi menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Tapi terima kasih kepada Bakgi, Hu 
Bong tidak bisa berbicara lebih dari beberapa kata setiap kali. 

"Ah ... aku merindukan Mun Ku dan Ko Wanghur." 
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Mereka dengan senang hati akan membicarakan semuanya dengan Hu Bong. Tapi Yang 
Danwa senang memiliki Bakgi bersamanya, karena membantu menenangkan Hu Bong. 
Setelah berjalan menyusuri gang sebentar, Yang Danwa menunjuk ke sebuah bangunan 
berlantai empat dengan cahaya di kejauhan. 

"Itu tempat itu, tuan." 

Rumah Osang. 

Itu adalah tempat yang menjual minuman keras dan menjadi pelacur. Ada wanita di luar 
gedung yang mengenakan gaun cabul, mencoba memikat orang. Sangat penasaran apakah 
itu benar-benar tempat penjualan informasi, tetapi mereka memutuskan untuk masuk. 
Ketika mereka sampai di pintu masuk, para pelacur mendatangi mereka dengan membawa 
gaun sutra merah dan mencoba merangkul orang-orang Yeowun. 

"Oh, hei. Apakah kamu di sini untuk istirahat? " 

"Lihat ini tampan! Saya suka lengannya! " 

'Ugh.' 

Bakgi menjadi terkejut dan malu ketika dia merasakan payudara besar pelacur menyentuh 
lengannya. Hu Bong terkekeh. 

'Ha ha! Lihat! Anda juga menyukainya! ' 

"Oh, pria berambut pendek ini bersamaku!" 

"Ahhhh" 

Tapi Hu Bong juga menjadi malu ketika seorang pelacur mendapatkannya. Rasanya bahkan 
pusing dikelilingi oleh banyak wanita ini. Saat itulah Yang Danwa berbicara kepada mereka. 

"Kami ingin tempat dengan tiga cangkir teh." 
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Chapter 297 
Chapter 297: Yongho Family (4) "Oh ..." 

Semua wanita menjadi kecewa ketika mereka mendengarkan, dan membimbing kelompok 
itu di dalam. Sepertinya mereka tidak ingin mencoba memancing mereka lagi. Kelompok 
itu kemudian dipandu ke lantai tiga. Berbeda dengan lantai pertama dan kedua di mana 
ada tamu yang minum minuman keras dan menginginkan pelacur, lantai ini memiliki 
atmosfer yang lebih berat. Ketika mereka berjalan, para tamu yang duduk melirik mereka. 

"Mereka semua adalah seniman bela diri." 

Semua dari mereka memiliki senjata, tetapi berkisar dari pedang dan pedang sampai 
memukul dan senjata unik lainnya. 

"Silakan duduk di sini." 

Server di lantai tiga mendatangi mereka dan menuntun mereka ke tempat kosong. Di atas 
meja, ada pot dan tiga cangkir teh dengan tiga warna berbeda. 

"Silakan memesan dan menelepon lagi." 

Ketika server kembali, Yang Danwa mengirim pesan telepati. 

[Tuanku. Ini adalah tempat penjualan informasi rahasia di kota Mekin. Anda dapat 
menganggapnya mirip dengan keluarga Hao.] 

'Ah.' 

Ada banyak klan dan keluarga di Yulin, dan beberapa dari mereka berspesialisasi dalam 
menjual informasi. Kekuatan keadilan memiliki Kelompok Pedagang Gae sementara 
kekuatan jahat memiliki keluarga Hao. Tapi tempat ini sepertinya mereka hanya bekerja di 
Kota Meking. 

[Wilayah ini netral, jadi mereka menjual informasi ke ketiga faksi.] 

Entah Keluarga Hao atau Grup Pedagang Gae tidak menjual informasi mereka di luar faksi 
mereka, namun tempat ini terletak di kota netral, jadi mereka bekerja untuk semua orang. 
Yang Danwa menunjuk ke tiga cangkir. 

[Tiga gelas ini menunjukkan peringkat informasi yang diminta. Merah rendah, biru tengah 
dan putih pangkat tinggi.] 

[... Dan apa peringkat permintaan kita?] 

[Dugaanku ada di tengah.] 
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Mereka menanyakan lokasi salah satu dari 18 Keluarga Sungai, jadi itu bukan informasi 
tingkat rendah. Peringkat akan meningkat jika mereka menanyakan lokasi yang tepat dari 
orang atau objek tertentu. 

[Dengan apa kita membayar?] 

[Saya biasanya membayar mereka dengan uang. Tetapi ada kalanya mereka membutuhkan 
informasi sebagai balasannya.] 

Yang Danwa tidak pernah mengalami diminta informasi, tetapi dia mendengar bahwa itu 
adalah masalahnya. Yang Danwa kemudian menuangkan teh ke cangkir biru. Server 
kembali untuk memeriksa dan bertukar pesan telepati dengan Yang Danwa, untuk 
mendengarkan informasi seperti apa yang diminta. 

"Tolong tunggu disini." 

Server kemudian berjalan kembali ke lantai atas. Segera, dia kembali dan berbicara kepada 
mereka. 

"Saya minta maaf, tapi saya perlu mengubah tempat duduk Anda ke tingkat atas." 

"Tingkat atas?" 

Yang Danwa mengerutkan kening. Ini bukan reaksi yang sama yang dia alami ketika dia 
datang terakhir kali. Biasanya, ketika peringkat permintaan dikonfirmasi, itu adalah 
persyaratan untuk membayar dan informasi disajikan bersama makanan. 

"Pemilik kami ingin melayani Anda sendiri." 

"Pemilik?" 

Sesuatu tampak agak aneh, tetapi Yeowun mengangguk untuk memberi tanda persetujuan 
dan Yang Danwa mengangguk. Server kemudian memandu pesta itu. Yang Danwa belum 
pernah pergi ke lantai empat. 

[Aku yakin lantai empat hanya terbuka untuk mereka yang meminta informasi tingkat 
tinggi. Ini aneh.] 

[Yah, kita tidak punya tempat lain untuk bertanya, jadi kita akan lihat bagaimana 
kelanjutannya.] 

Yeowun merespons karena dia tidak merasakan potensi ancaman di dekatnya. Semua 
orang di dalam lebih lemah dari mereka sehingga tidak perlu takut. Ketika mereka berjalan, 
ada banyak kamar dan server menuntun mereka menjadi satu. Ketika mereka berjalan 
masuk, mereka disambut ke sebuah kamar yang didekorasi dengan mewah dengan seorang 
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pria paruh baya dengan penutup mata di mata kanannya menunggu mereka. Di 
punggungnya, dua penjaga kekar berdiri. Pria itu bangkit dan menyambut mereka. 

"Selamat datang. Saya Man Ou, pemilik Rumah Keluarga Osang. Saya pikir saya harus 
melayani pelanggan yang berharga sendiri. " 

"Saya tidak berpikir saya akan bertemu dengan pemilik rumah. Terima kasih." 

Yang Danwa membungkuk pada Man Ou yang menawarkan mereka tempat duduk dan 
mereka duduk. Yang Danwa kemudian bertanya, "Mengapa Anda memanggil kami di sini? 
Saya yakin saya hanya menanyakan informasi tingkat menengah. " 

Man Ou lalu menyipitkan matanya dan berbicara. 

"Maaf, tapi informasi itu berada di peringkat teratas. Atau ... haruskah saya katakan, ini 
agak rumit? " 

"...Maksud kamu apa?" 

Yang Danwa menjadi bingung dan Man Ou tertawa dan mengambil sesuatu dari sakunya. 
Itu memiliki segel tertentu yang bertuliskan 18. 

"Ada banyak yang mendukung kami. Ini diberikan oleh salah satu pendukung kami. Apakah 
Anda mengenali pendukung ini? " 

Setelah melihat kata yang bertuliskan 18, Hu Bong bergumam. 

"18 ... tunggu. 18 Sungai Keluarga? " 

"Ha ha. Ya, Anda cepat memperhatikan, anak muda. " 

Yang Danwa mengerutkan kening. Dia tidak membayangkan Keluarga 18 Sungai menjadi 
salah satu organisasi yang akan mendukung mereka. Man Ou melanjutkan, "Tetapi kami 
terbuka untuk menjual informasi yang kami miliki. Jadi, jangan kecewa. " 

"?" 

"Jika Anda berjanji bahwa alasan Anda mencari lokasi mereka bukan untuk menyakiti 
mereka, dan juga membayar harga saya, saya akan memberi tahu Anda di mana." 

Ini berarti bahwa jika kelompok Yeowun tidak berusaha untuk bertarung dengan Keluarga 
Yongho, informasinya terbuka. 

Di sekitar ruangan, ada banyak tanda orang berkumpul di luar. Ada lebih dari 30 dari 
mereka sekarang. Dengan cukup banyak orang yang berkumpul, Man Ou bangkit dan 
berbicara. 
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"Yang Danwa, Petugas dari Pos Utara Kultus Iblis. Saya mendengar Anda kembali ke 
Gunung Sepuluh Ribu baru-baru ini. " 

"?!" 

Tampaknya Man Ou tahu siapa Yang Danwa. Dia kemudian menunjuk ke Chun Yeowun dan 
berbicara. 

"Yah, kamu harus menjadi individu berpangkat tinggi di kultus ... namun kamu mengawal 
pria itu dengan hormat. Saya sangat ingin tahu siapa pemuda itu. " 

"Apa katamu?" 

Hu Bong dan Bakgi-lah yang merespons dengan marah. Man Ou tertawa. 

"Oh? Saya pikir Anda membutuhkan informasi saya? Saya hanya memberi tahu Anda harga 
saya. " 

Yang Danwa mengerutkan kening. Apa yang dia minta bukanlah untuk mendapatkan 
informasi tentang Yeowun. Sebaliknya, itu adalah tindakan penolakan terhadap 
permintaan tersebut. 

"Kamu tidak punya pilihan selain menyerah pada informasi." 

Yeowun yang melihat Man Ou yang melihat mereka dengan penuh kemenangan, berbicara. 

"Yah, kamu pasti tahu di mana mereka berada saat itu." 

"Apa?" 

"UGH!" 

Pada saat itu, Yeowun mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk menarik sesuatu, 
dan kekuatan yang kuat membawa salah satu penjaga dari belakang Man Ou ke udara. 

"Kekuatan energi!" 

Yeowun lalu meraih leher penjaga itu ketika dilemparkan ke arahnya. Man Ou menjadi 
kaget dan berteriak. 

"A-apa yang kamu lakukan!" 

"Aku akan berbicara dengan pemiliknya." 

"Apa?!" 

Yeowun lalu mengepalkan tangannya dan berbicara. 
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"AAARGH!" 

"Jangan berpura-pura kau hanya seorang penjaga, Tuan Pemilik." 
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Chapter 298 
Chapter 298: Yongho Family (5) Man Ou, manajer Rumah Keluarga Osang menjadi terkejut. 
Dia mendapat perintah dari pemilik untuk membuat alasan bagi pemohon untuk pergi. 
Mereka berpikir bahwa jika Yang Danwa, pejabat tinggi kultus, melayani seorang pria, 
maka orang itu akan menjadi sosok yang sangat penting dari kultus. Kemudian mereka 
yakin bahwa menanyakan identitas orang seperti itu akan membuat mereka pergi. 

"UGH!" 

Mereka hanya berpikir Chun Yeowun sebagai pria muda belaka, tapi itu salah. Jika seorang 
prajurit dapat menggunakan energi kekuatan, itu membuktikan bahwa prajurit itu sangat 
kuat. 

'A ... apa. B-orang ini pastilah salah satu dari pemimpin sekte! ' 

Jika lawannya adalah pejuang tingkat master yang unggul, tidak mungkin mereka akan 
cocok. Mereka berusaha menyelesaikan masalah untuk tamu penting lainnya, tetapi itu 
tidak berjalan sesuai rencana. 

"Jangan berpura-pura kau hanya seorang penjaga, Tuan Pemilik." 

'A-apa ?! Bagaimana dia mengetahuinya? ' 

Kata-kata Yeowun sudah cukup untuk mengejutkan pemilik sebenarnya dari keluarga 
Osang, yang ditahan oleh Yeowun di leher. Dia tidak pernah mengungkapkan identitas 
aslinya di luar rumah. Tapi Yeowun segera menemukan identitasnya yang tersembunyi. 

"Dia pemiliknya?" 

Anggota Yeowun juga menjadi kaget karena mereka tidak membayangkannya. Tetapi bagi 
mereka, mereka tidak melihat banyak perbedaan dalam kekuatan antara Man Ou, atau 
pemilik sebenarnya. Mereka berdua lemah. 

'Tidak mungkin.' 

Man Ou berpikir dia harus mencoba keluar, jadi berteriak. 

"A-apa yang kamu bicarakan! Dia prajurit penjaga saya! " 

"Penjaga prajurit? Jangan berbohong. " 

Ada energi bermusuhan yang datang dari luar, dan para pejuang yang bersiaga siap untuk 
menyerang kapan saja. Ini bukan reaksi jika prajurit penjaga belaka diancam. 

[Pemilik!] 
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Man Ou mengirim pesan telepati kepada pemiliknya, tetapi tidak ada cara baginya untuk 
membalas ketika dia dipegang lehernya. 

'A-dia monster!' 

Pemiliknya adalah prajurit tingkat master, tapi dia seperti serangga dibandingkan dengan 
Yeowun. Jika Yeowun memasukkan sedikit kekuatan ke genggamannya, pria itu akan mati 
dalam hitungan detik. 

'Ini di luar kemampuan kita. Kami harus meminta maaf dan mengirim mereka kembali! ' 

Pemiliknya memikirkan banyak hal dalam waktu singkat. Sepertinya dia harus melakukan 
sesuatu sehingga tidak akan ada masalah lagi. Dan juga suatu keharusan bahwa orang-
orang ini tidak akan melihat tamu lain. 

"T ... tolong ..." 

Pemiliknya mencoba meminta Yeowun untuk membiarkannya pergi, tetapi itu terdengar 
berbeda dari mereka yang berdiri di luar. 

'Tolong selamatkan saya?' 

Prajurit Keluarga Osang segera menerobos dinding. Man Ou mencoba menghentikan 
mereka dengan kaget, tetapi sudah terlambat. 

"T- ..." 

Prajurit mengayunkan senjata mereka ke arah anggota Yeowun. Tapi itu tidak ada gunanya. 
Yang Danwa bahkan tidak bangkit dari tempat duduknya, dan hanya menggunakan jarinya 
untuk memblokir pedang mereka. Pedang itu hancur saat menabrak Yang Danwa. 

'K-dia mematahkan pedang dengan jarinya!' 

Tidak mungkin seorang pejuang tingkat menengah bisa bertarung melawan seorang 
pejuang tuan yang unggul. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga Yang Danwa bahkan 
tidak merasa perlu untuk bangun. Prajurit terkuat yang masuk berada di tingkat master 
teratas, sehingga mereka bahkan tidak bisa menang melawan Hu Bong, yang merupakan 
yang terlemah di antara kelompok Yeowun. 

"Ugh!" 

"Argh!" 

Hu Bong bahkan tidak menggunakan pedangnya karena dia hanya memukul dan 
menendangnya. 

"Oh!" 
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Hu Bong sangat senang ketika dia memukul para prajurit ini dengan tangan kosong. Hu 
Bong sudah di atas prajurit rata-rata dalam hal kekuatan dibandingkan dengan orang-
orang di seluruh Yulin, tetapi ada terlalu banyak orang yang benar-benar kuat di sekitarnya 
yang membuatnya terlihat minggu. Dan setelah dia pergi ke Sword Creek ... 

"A-apa! Paksa qi! " 

Pedang Hu Bong menggunakan cahaya biru energi di atasnya dan semua prajurit berhenti. 
Force qi hanya digunakan ketika prajurit berada di atas tingkat super master. Mereka 
menyerang Hu Bong karena dia terlihat paling lemah, tetapi dia adalah prajurit tingkat 
master super. 

Hu Bong telah memasuki tingkat super master setelah dia mengerti dari kata yang tertulis 
di batu Sword Creek. 

"Apakah kamu akan melanjutkan? Sekadar informasi, saya yang terlemah di grup saya. " 

Hu Bong berbicara dan mereka semua menjatuhkan senjata mereka sebagai tanda 
penyerahan diri. Yeowun mengejek dan melepaskan cengkeramannya dari pria itu. 

"Ugh ..." 

Pemiliknya terjatuh dan terbatuk sejenak dan berbicara dengan sopan. 

"... Aku menyesal berbohong tentang identitasku. Saya Dahing dari Rumah Keluarga Osang. 
" 

"Aku Manajer Man Ou. Saya menyesal." 

Man Ou juga berlutut untuk meminta maaf. Mereka menyadari bahwa kelompok Yeowun 
bukan kelompok yang bisa mereka coba tipu. Lebih baik mereka memohon dan selamat. 
Yeowun kemudian bertanya kepada mereka. 

"Kau bilang 18 Keluarga Sungai mendukungmu?" 

"... Itu benar, Tuan." 

"Kalau begitu, Anda pasti bekerja untuk mereka, saya kira." 

"T-tidak! Bukan itu. Kami adalah mitra untuk saling menguntungkan. Ini lebih seperti ... 
UGH! " 

Kepala Dahing tersangkut di tanah saat Bakgi menggedornya dengan tangannya. Bakgi 
kemudian mengancam di telinga Dahing. 

"Jangan mencoba memainkan trik pada tuanku." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Y-ya, tuan!" 

Bakgi mengancam Dahing untuk tidak membuat hal-hal lebih tidak jelas dengan 
memainkan trik kata. Dia tidak peduli apa hubungan mereka dengan Keluarga Sungai 18 
itu. 

"Biarkan aku bertanya padamu. Di mana lokasi Keluarga Yongho? " 

Itulah satu-satunya hal yang Yeowun ingin tahu. Tapi ketika dia bertanya, Dahing menjadi 
aneh. Sepertinya ada sesuatu yang salah. 

"Ada sesuatu yang terjadi." 
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Volume 4 
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Chapter 299 
Chapter 299: Yongho Family (6) Dugaan Yeowun benar. Yeowun kemudian mendengar 
pesan telepati Man Ou yang dikirim ke Danhing. 

[Pemilik, saya akan membuat mereka keluar dari ruang VIP. Kita mungkin mendapat 
masalah jika ...] 

[Tidak. Mereka tidak akan pergi, Anda tahu ini. Orang-orang ini menakutkan, tapi 
setidaknya kita bisa membujuk orang-orang ini.] 

'Ruang VIP?' 

Yeowun telah memanfaatkan pesan telepati sejak dia tiba di sini. Dari percakapan itu, 
sepertinya ada seseorang yang mereka takuti di ruang VIP. Dahing kemudian memandang 
Yeowun dan bertanya, "Tuan ... bisakah Anda pergi saja kali ini?" 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

Yeowun menjadi ingin tahu tentang permintaan aneh di situasi seperti itu. 

"Tiga Monster Sungai Kuning ada di sini." 

"Tiga Monster?" 

"T ... tolong simpan!" 

Yeowun belum pernah mendengar nama seperti itu. Tapi Yang Danwa tahu nama itu. Itu 
adalah nama tiga bersaudara yang terkenal di antara anggota 18 Keluarga Sungai. Mereka 
terkenal karena mereka tidak hanya menyerang kapal dagang, mereka membunuh setiap 
pria dan selalu menculik dan memperkosa wanita. Mereka memiliki karunia di kepala 
mereka, tetapi mereka masih berkeliaran dengan bebas di kota Meking. 

"Apakah Anda tahu mereka?" 

"Ya tuan. The Gar Brothers sangat terkenal. " 

Yang Danwa kemudian menjelaskan apa yang dia ketahui tentang tiga saudara ini. Masalah 
penting bukan tentang tindakan mereka yang terkenal, tetapi latar belakang mereka. 

"Paman mereka adalah pemimpin Keluarga Sungai 18, Gar Mojam Sungai Kuning Kuat." 

Gar Mojam Sungai Kuning Kuat. Dia adalah salah satu dari Sembilan Kuat, dan pemimpin 
peringkat keempat dari Aliansi kekuatan jahat. Yeowun tahu nama itu juga. Ada juga desas-
desus bahwa kehadirannya yang memungkinkan bajak laut bebas berkeliaran di Sungai 
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Kuning tanpa ditangkap oleh pemerintah setempat. Tapi sebenarnya, itu karena penyuapan 
besar yang dilakukan oleh 18 Keluarga Sungai. 

"Jadi, mereka memiliki latar belakang." 

"Iya." 

Gar Mojam terkenal karena sifatnya yang jahat dan sadis, tetapi dikenal karena mencintai 
saudara dan keluarganya. Ada sebuah insiden di mana Gar Mojam melacak orang-orang 
yang menyerang Keluarga Bokpeng dimana ketiga bersaudara itu berada, dan menyapu 
setiap orang yang terkait. Setelah itu, dikabarkan bahwa tidak ada yang harus bertarung 
melawan Gar Brothers dan Keluarga Bokpeng. 

[Pak.] 

Saat itulah Dahing mengirim pesan telepati ke Yeowun. 

[Keluarga Bokpeng adalah pendukung kami. Kami memberi mereka informasi tentang 
kapal dagang yang berlayar melalui sungai, dan kami dilindungi oleh mereka sebagai 
balasannya.] 

Dahing kemudian mulai menjelaskan sisi ceritanya. Dia melirik prajurit di sekitar dan 
melanjutkan. 

[Dan ... ada mata-mata yang dikirim oleh Keluarga Bokpeng di dalam kita.] 

Yeowun menjadi terkejut. Ada alasan mengapa Dahing sangat berhati-hati. Ada 
kemungkinan mata-mata akan menyerahkannya jika dia melakukan kesalahan. 

[Ini akan berakhir bagimu jika kamu mendapatkan informasinya, tapi hidupku dan 
keluarga kita bergantung pada mereka. Tolong pertimbangkan!] 

Tiga Monster di Sungai Kuning terkenal karena menyerang siapa pun jika mereka mau. 
Ketika mereka biasanya datang ke sini, mereka tinggal selama 3 hari setidaknya untuk 
bermain dan menikmati, dan hari ini hanya hari pertama. Dan jika sesuatu terjadi di 
Keluarga Yongho, maka kemungkinan saudara-saudara ini menuduh Rumah Keluarga 
Osang karena menjual informasi itu. 

Dahing membenturkan kepalanya ke tanah dan berbicara. 

"Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa menjual informasinya kepadamu." 

[Tuan, tolong. Bantu kami!] 

Ini pertaruhan baginya. Dia tidak tahu, tapi Yeowun dan Yang Danwa mungkin tokoh 
penting dari Sekte Iblis. Kultus biasanya dingin dan tanpa ampun, tetapi mereka setidaknya 
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tuan-tuan dibandingkan dengan Tiga Monster di Sungai Kuning yang terdiri dari bajak laut 
yang mengambil membunuh dan perampokan sebagai roti dan mentega. 

'Bahkan jika orang-orang ini berasal dari Sekte Iblis ... mereka akan memahami kita karena 
kita tidak bisa melakukan apa-apa pada saudara Gar itu.' 

Dahing berpikir itu akan terjadi. Tapi dia tidak menyadari bahwa pikiran dan tindakan 
Yeowun tidak bisa diprediksi siapa pun. 

"...Saya melihat. Saya tidak membayangkan Anda akan memiliki masalah seperti itu. 
Apakah Gar Brothers itu di bawah? " 

"Oh!" 

Yeowun tahu di mana saudara-saudara ini ketika dia merasakan mereka dengan akal 
sehatnya tetapi tetap bertanya. Dahing menduga bahwa Yeowun memahami kesulitannya 
dan akan pergi, jadi dia menjawab dengan ceria. 

"Terima kasih atas pertimbangan Anda. Ya, mereka tinggal di ruang VIP di lantai dua. " 

Yeowun kemudian berbalik melawan anggotanya dan memerintahkan, "Apakah kamu 
mendengar itu? Hu Bong, Bakgi. Turun dan bawa saudara-saudara itu ke sini. " 

"?!" 

Semua orang dari Rumah Keluarga Osang menjadi terkejut. Dan untuk Hu Bong dan Bakgi, 
mereka bahkan tidak ragu untuk memesan dan berlari keluar ruangan. 

"Ya tuan!" 

"A-apa ?! Tuan-tuan! Anda baru saja mengatakan Anda akan membantu kami! " 

"Saya? Tolong kamu? Saya tidak ingat mengatakan itu. " 

Dahing mengerutkan kening pada jawaban dingin Yeowun. Yeowun benar bahwa dia tidak 
pernah mengatakan dia akan membantu Dahing atau melakukan apa pun yang 
menguntungkannya. Dahing kemudian berbicara dengan panik. 

"Apa yang sedang Anda coba lakukan!?" 

"Ini." 

Pada saat itu, Yeowun mengulurkan tangan dan memutar tangannya. Dengan itu, salah satu 
prajurit yang berdiri di dekat dinding lehernya patah dan jatuh ke tanah. 
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Chapter 300 
Chapter 300: Yongho Family (7) "Ugh!" 

Dengan seorang prajurit yang sekarat seketika dari lehernya yang patah, orang-orang di 
dalam ruangan menjadi terkejut. 

"Yi Chan! Yi Chan! " 

Seorang prajurit dengan janggut yang berdiri di sebelah pria itu dengan cepat turun untuk 
memeriksa, tetapi berbicara dengan wajah pucat. 

"B-dia sudah mati!" 

"Haiiiek! Hanya dengan mengibaskan tangan ?! " 

Setiap orang di dalam ruangan menjadi pucat karena teror. Mereka tahu bahwa Yeowun 
adalah seorang pejuang yang kuat ketika dia menggunakan energi kekuatan, tetapi mereka 
tidak membayangkan dia akan jauh lebih kuat sehingga dia bisa membunuh seorang pria 
dari kejauhan hanya dengan gerakan tangan. 

"B-dia tidak seperti prajurit apa pun!" 

Pria muda itu adalah seorang pejuang tingkat lain dan ketika mereka menyadari hal ini, 
semua orang menjadi sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. 

'A-apa ?!' 

Namun, Dahing dan Man Ou, lebih frustrasi daripada ketakutan. Mereka tidak bisa 
memprediksi apa yang dipikirkan Chun Yeowun. 

[Sial! Gosun sudah mati! Kita mungkin mati pada tingkat ini!] 

[Aku minta maaf pada Gar Brothers, tapi kita harus kabur!] 

Dan dengan suara pesan telepati, Yeowun berubah menjadi senyum. 

"Menemukannya." 

Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com "Apa?" 

Yeowun kemudian mengulurkan kedua tangannya dan memberi isyarat untuk menariknya 
ke arahnya, dan dua pejuang yang memfokuskan energi ke kaki mereka untuk melarikan 
diri ditarik ke depan, mengirim mereka ke tanah. 

"Ugh!" 
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"A-aku tidak bisa bergerak!" 

Mereka mencoba berdiri, tetapi energi yang kuat menekan mereka sehingga mereka tidak 
bisa bergerak. Dan pada saat berikutnya, leher mereka tersentak seperti prajurit lainnya 
dan mati. Dahing terkejut ketika dia melihat wajah kedua pria yang mati ini. Dua orang ini 
dan satu orang lagi yang meninggal sebelum itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Gar 
Brothers. Rumah Keluarga Osang telah mengidentifikasi siapa yang mata-mata ada di 
dalamnya. 

'H ... bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia mengetahui mata-mata ini? ' 

Sangat tidak percaya melihat hal seperti itu. Tidak ada informasi sebelumnya, dan Yeowun 
akan melihat mereka untuk pertama kalinya. Lalu bagaimana Yeowun berhasil menemukan 
orang-orang ini? Saat itulah Dahing mendengar pesan telepati Yeowun. 

[Apa ada mata-mata lagi?] 

[T-tidak, Tuan.] 

Butuh satu bulan penyelidikan untuk Dahing untuk menemukan tiga mata-mata di antara 
mereka. Tapi Yeowun hanya butuh beberapa menit. Dia kemudian bahkan tidak ragu 
membunuh orang-orang ini. 

'Siapa orang ini?!' 

Dahing sekarang menjadi sangat ingin tahu tentang identitas pria ini. Saat itulah seseorang 
mulai menaiki tangga. Ketika mereka berbalik di pintu masuk, Bakgi dan Hu Bong masuk, 
menyeret tiga pria telanjang berusia 30-an di belakang mereka. 

'B-mereka benar-benar membawa mereka ke sini!' 

'Oh tidak...' 

Mereka adalah Gar Brothers. Mereka menikmati waktu mereka dengan pelacur sampai 
beberapa waktu yang lalu, jadi mereka semua telanjang dan mabuk. Tubuh mereka memar 
dan titik darah mereka tertutup, sehingga mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. 

"Kami kembali, Tuan." 

'T-tidak! Ini sudah keterlaluan! ' 

Dahing menjadi muram melihat tiga saudara diseret ke sini. Jika mereka terseret dalam 
keadaan itu, maka tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Mereka tidak bisa mengatakan 
apa-apa dengan titik darah mereka disegel, tetapi tubuh mereka memerah karena marah. 

[K-kenapa kamu melakukan ini! Saya katakan bahwa Rumah kami tergantung pada ...] 
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Dahing mengirim pesan telepati dengan cepat ke Yeowun, tetapi Yeowun hanya 
menjawabnya melalui mulutnya. 

"Kenapa aku harus peduli dengan Rumahmu?" 

"Apa?" 

Yeowun tidak peduli dengan keberadaan DPR. Apapun masalahnya, Yeowun hanya peduli 
jika masalah itu berkaitan dengan dirinya sendiri. 

"S-Tuan ?!" 

"Itu urusanmu, bukan milikku." 

'DAMMIT!' 

Dahing kemudian menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang buruk. Pria ini 
lebih buruk dari tiga bersaudara. Gar Brothers setidaknya bisa dikendalikan jika mereka 
diberi apa yang mereka inginkan. Tetapi seorang pria seperti Yeowun adalah tipe yang 
tidak pernah bisa dikelola. 

'Ini berbahaya. Saya mungkin kehilangan segalanya pada tingkat ini. ' 

Yeowun kemudian berjalan mendekati pria di sebelah kiri, di antara tiga bersaudara, dan 
membuka segelnya. Dengan saudara ketiga Gar Ren sekarang bebas untuk berbicara, dia 
meludah dengan marah. 

"Kamu, bajingan sialan! Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku pergi, kamu f * cking ... " 

"Diam." 

"UGH!" 

Hu Bong menjadi marah dan memukul kepala Gar Ren dari belakang. 

"Berani-beraninya kau mengatakannya? Anda ingin mati? " 

Hu Bong baik-baik saja dengan sebagian besar hal lain, tapi dia tidak tahan berbicara buruk 
tentang tuannya Chun Yeowun. Gar Ren menjadi tercengang dan melotot, tetapi dia tidak 
bisa menggerakkan lehernya sehingga dia hanya melihat ke tanah alih-alih memutar 
lehernya untuk menatap Hu Bong. 

"F * cking ..." 

Dia tidak berhenti mengumpat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perampokan, 
penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan sebagai pekerjaan sehari-hari mereka, jadi 
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mereka sangat kasar dalam segala hal. Yeowun kemudian berbicara kepada mereka dengan 
dingin. 

"Aku tidak peduli siapa kamu. Izinkan saya bertanya satu hal kepada Anda. Jika Anda tidak 
menjawab, saya akan memotong kepala Anda. " 

"Apa?!" 

Ketiga saudara itu menjadi kaget ketika mereka mendengar ini. Mereka telah melihat 
banyak musuh yang berani sampai sekarang, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka 
diancam dengan nyawa mereka. Kebanyakan musuh yang mereka temui takut pada paman 
mereka, Gar Mojam. Gar Ren kemudian berteriak ke Dahing. 

"S-sial! Hai, Dahing! Apa yang kamu lakukan! Apakah Anda akan meninggalkan bajingan ini 
seperti ... " 

"Bunuh dia." 

Dengan perintah Yeowun, sebuah pisau menembus leher Gar Ren. Itu Yang Danwa dengan 
pedangnya. 

"Seperti ... suka ..." 

Kepala Gar Ren ditebang dan darah mulai mengalir keluar dari leher. Dua saudara lelaki 
lainnya basah oleh darah saudara laki-laki ketiga mereka. 

'Sa-saudara!' 
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