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Chapter 301 
Chapter 301: Yongho Family (8) 'B-dia memotong kepalanya !!!' 

Dengan darah hangat yang menutupi tubuh telanjang mereka, kedua saudara lelaki itu 
bergetar ketakutan. Mereka lebih takut daripada menjadi marah karena kematian saudara 
mereka. 

"... Jika kamu berbicara bodoh, kamu juga akan mati." 

Yeowun berbicara dengan dingin ketika dia melihat ke bawah pada dua lainnya dengan 
wajah tanpa emosi. Dan Yang Danwa menggerakkan pedangnya di tanah, membuat suara 
menjerit seolah-olah dia mengancam mereka, seperti halnya algojo. Kedua saudara itu 
menjadi pucat karena ketakutan. 

'B-bajingan ini benar-benar akan membunuh kita!' 

'... Kita bahkan mungkin mati!' 

Mereka akhirnya menyadari gawatnya situasi. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin 
pria ini akan berhenti hanya karena paman mereka. 

'Ah...' 

'A-apa yang telah kita lakukan ...!' 

Adapun Dahing dan Man Ou, mereka bahkan tidak bisa berpikir jernih ketika mereka 
melihat kepala Gar Ren berguling-guling di tanah. Segalanya sudah terlalu jauh dan tidak 
ada jalan untuk kembali. Yeowun kemudian pergi ke saudara pertama, Gar Mou, untuk 
membuatnya berbicara. 

"Di mana Keluarga Yongho? Katakan lokasi mereka. " 

"Keluarga Y-Yongho?" 

Gar Mo menjadi terkejut ketika ditanya tentang Keluarga Yongho dan bukan Keluarga 
Bokpeng-nya. Tetapi orang-orang ini pasti akan menyerang Keluarga Yongho jika dia 
memberi tahu mereka lokasi mereka. 

"A-apa yang harus aku lakukan?" 

Mereka bajak laut, tetapi aturan paling penting dari 18 Keluarga Sungai adalah untuk tidak 
pernah saling mengkhianati. Tapi Gar Mo berpikir berbohong mungkin mengorbankan 
nyawanya. Setelah melalui banyak pemikiran dalam waktu singkat, Gar Mo memilih untuk 
mengkhianati sesama bajak lautnya. 
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"K-jika kamu pergi ke timur dan mengikuti sungai sekitar 50 mil ke bawah, kamu akan 
mencapai Gunung Domen. Dan di sudut di mana sungai terbelah, Anda akan menemukan 
mereka. " 

Gar Mo mengungkapkan lokasi Keluarga Yongho. Rekan-rekan perompak itu penting, tetapi 
hidupnya sendiri lebih penting dari itu. Yeowun kemudian menoleh ke Dahing dan Dahing 
mengangguk dengan pandangan muram, mengkonfirmasi informasi itu sebagai kebenaran. 

"Tidak perlu bertanya kepada mereka." 

Rencana awal Yeowun adalah untuk membunuh ketiga bersaudara ini dan membuat 
Dahing memberitahunya lokasi Keluarga Yongho, tetapi dia mendapat jawaban 
sebelumnya. Gar Mo kemudian memandang ke Yeowun dan memohon. 

"Tolong biarkan aku hidup! Saya katakan apa yang ingin Anda ketahui! " 

"Anda salah." 

"?" 

"Sejak kapan aku bilang aku akan membiarkanmu hidup?" 

"A-apa ?!" 

Wajah Gar Mo memucat. Dia menjual rekan-rekan perompaknya, jadi dia pikir dia bisa 
hidup. Tapi... 

"Membunuh mereka semua." 

"K-kau ..." 

Dengan perintah Yeowun, Yang Danwa segera memotong kepalanya. Gar Mo meninggal 
bahkan tidak menyadari dia terbunuh. Tidak ada janji yang diberikan sejak awal. Yeowun 
tidak suka meninggalkan ancaman potensial. Jika mereka ingin bertahan hidup, 
kemungkinan besar mereka akan pergi ke Gar Mojam dan memberi tahu dia apa yang 
terjadi. 

"Kamu yang terakhir." 

Yang Danwa kemudian mengayunkan pedangnya pada saudara terakhir. Dan saudara laki-
laki kedua Gar Tek terbunuh bahkan tanpa mendapat kesempatan untuk berbicara. 
Sepertinya dia terlalu takut melihat dua saudara lelakinya terbunuh, saat dia pipis sebelum 
meninggal. 

'I-Ini adalah Sekte Iblis! 

"Orang-orang ini tidak punya belas kasihan!" 
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Dan semua orang lain dari Rumah Keluarga Osang terlalu takut dengan apa yang baru saja 
mereka saksikan. Mereka memang mendengar bahwa Kultus Iblis lebih kejam dan tanpa 
ampun dalam beberapa cara, tetapi mereka sekarang menyaksikannya dengan mata kepala 
sendiri. Dahing kemudian menatap Yeowun dengan tatapan takut. Yeowun telah 
memperoleh informasi yang dia inginkan, jadi mungkin sekarang giliran mereka. Tapi... 

"Ayo pergi." 

"Ya tuan." 

Yeowun memerintahkan dan mulai pergi. 

'H-huh? Mengapa?' 

Chun Yeowun tampaknya tidak tertarik pada mereka lagi. Dahing menjadi tercengang 
ketika mereka meninggalkan ruangan, dan tiba-tiba bertanya, "K-kenapa kamu 
membiarkan kami hidup ?!" 

Dia penasaran. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang yang bahkan akan membunuh Gar 
Brothers tidak akan membunuh mereka. Tampaknya lebih baik jika pria itu membunuh 
mereka untuk menghilangkan informasi yang tumpah. Yeowun berhenti dan menjawab. 

"Tidakkah kau memberitahuku di mana Gar Brothers berada? Anda dan saya berada di tim 
yang sama. Saya hanya membantu Anda. " 

"A-apa? Itu tidak masuk akal!" 

"Yah, aku mendapatkan informasi yang aku butuhkan, jadi aku membayar harganya." 

Dahing menjadi terkejut ketika Yeowun mengatakan bahwa dia telah memberikan bantuan. 
Jika mata-mata itu hidup, itu mungkin lebih berbahaya, tetapi mata-mata itu semuanya 
mati. 

'... Dia baru saja berubah pikiran.' 

"Hah ..." 

Untungnya, sepertinya Yeowun mempertimbangkan informasi yang ia dapatkan dari Gar 
Brothers untuk diberikan oleh Rumah Keluarga Osang. Dahing menghela nafas lega. 
Yeowun kemudian tertawa dan berbicara dengan Dahing. 

"Oh, dan hanya untuk informasimu. Anda memiliki satu lagi mata-mata dalam keluarga 
Anda. Saya yakin Anda bisa mengatasinya sendiri. " 

Mata Dahing kemudian tumbuh besar karena terkejut. 

'A-apa ?! Ada satu lagi ?! ' 
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Dia mengira tiga orang yang dibunuh Yeowun adalah mereka semua, tetapi jika ada satu 
lagi yang disembunyikan, maka ini benar-benar buruk. Jika Yeowun menemukan tiga mata-
mata segera, maka kemungkinan Yeowun tahu keberadaan mata-mata lain. Dan jika Dahing 
tidak menemukan mata-mata ini, maka kemungkinan besar pesan itu akan dikirim ke Gar 
Mojam, yang akhirnya membunuh Dahing. Dia harus menemukan mata-mata itu. 

"Tidak ada yang meninggalkan ruangan ini !!" 

"Apa?" 

Dahing memerintahkan setiap prajurit di dalam ruangan untuk tidak pergi ketika Yeowun 
dan anggota-anggotanya pergi. Ketika mereka keluar dari gedung dan berjalan di gang, Hu 
Bong bertanya pada Yeowun. 

"Tuan, bagaimana kamu menemukan mata-mata lain?" 

Yeowun lalu tertawa, "Itu bohong." 

"Apa?" 

"Tidak ada lagi mata-mata." 

"Tidak? Tapi ... OH! " 

Peringatan terakhir Chun Yeowun sebenarnya salah. Rumah Keluarga Osang tidak memiliki 
mata-mata lagi. Tapi kebohongan Yeowun membuat semua orang di ruangan itu curiga. 

"Ini taktik yang bagus, tuan," komentar Yang Danwa dengan takjub. Ini mungkin 
memastikan bahwa Dahing dan orang-orang di dalam rumah itu akan saling curiga dan 
bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal lain tentang Yeowun dan anggota-anggotanya. 

"Ayo cepat. Kami akan menemukan cucu dari Dokter yang saleh sebelum tengah malam. " 

"Ya tuan!" 
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Chapter 302 
Chapter 302: Disaster above a ship (1) Setelah keluar dari Kota Meking, Chun Yeowun dan 
kelompoknya melakukan perjalanan ke timur sepanjang Sungai Kuning sejauh 50 mil. 
Mereka pindah dengan kuda sehingga tidak terlalu lama. Ketika mereka sampai di tujuan, 
matahari HAD setengah menghilang di cakrawala dan Sungai Kuning telah memerah oleh 
sinar matahari. 

"Whoa." 

"Ini indah." 

Mereka menunggang kuda di tepi sungai, dan pemandangan sungai saat matahari 
terbenam sangat spektakuler. Ini bukan sesuatu yang Yeowun, Hu Bong atau Bakgi lihat 
ketika mereka tumbuh di dalam kastil setan. 

Setelah berlari sebentar, mereka sekarang berada di dekat daerah Gunung Domen. Seperti 
yang dikatakan Gar Tak, sungai itu terbelah menjadi dua, dengan satu sungai kecil ke kiri. 

"Benar-benar ada perpecahan." 

Mereka pergi ke kiri menuju sungai kecil yang mengalir menuju Gunung Domen. Setelah 
beberapa saat, gunung itu sekarang menghalangi jalan sehingga mereka harus 
meninggalkan kuda mereka dan berjalan kaki. Setelah mendaki melalui gunung, mereka 
melihat puluhan gubuk tersembunyi di balik gunung. Itu adalah lokasi Keluarga Yongho. 

"Wow. Saya mengerti mengapa mereka tidak dapat ditemukan, "komentar Hu Bong. Desa 
bajak laut ini terletak di benteng alami, tersembunyi di dalam gunung dan sungai. Desa itu 
terletak tepat di tepi sungai, sehingga tampak mudah untuk bergerak melalui perahu, 
tempat persembunyian terbaik bagi para perompak. 

"Aku melihat menara pengawal." 

Yang Danwa menunjuk dengan tangannya. Seperti yang dia katakan, ada beberapa menara 
pengawas dengan prajurit berdiri mengawasinya. Menara pengawas terletak dengan baik 
sehingga mereka bisa melihat siapa pun yang datang dekat desa. 

"Mereka bukan hanya bandit belaka kalau begitu." 

Itu pasti rumah salah satu dari 18 Keluarga Sungai, organisasi terkenal Pasukan Jahat. 
Tidak mungkin keamanannya akan berkurang. 

"Kapal itu cukup besar." 
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Yeowun kemudian menunjuk ke dua kapal besar yang berlabuh di dermaga di desa. Mereka 
melihat banyak kapal di sungai ketika mereka melakukan perjalanan ke sini, tetapi kapal 
itu jauh lebih besar daripada yang lain. 

"Hm ... ini aneh." 

Yang Danwa sepertinya penasaran. Yeowun menoleh padanya dan Yang Danwa 
menjelaskan. 

"Sejauh yang saya tahu, kapal mereka tidak kecil, tetapi mereka juga tidak besar. Mereka 
bajak laut ... kapal mereka sedikit lebih kecil dan dibuat untuk melakukan perjalanan 
dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. " 

Yang Danwa memiliki pengalaman berperang melawan kapal perompak dari 18 Keluarga 
Sungai, jadi dia menyadari kapal mereka. Tapi kedua kapal di desa itu jauh lebih besar 
daripada kapal yang Yang Danwa lihat. Kapal-kapal itu tampak seperti dibuat untuk 
memuat banyak barang. 

"Oh, lihat itu!" 

Hu Bong kemudian menunjukkan orang-orang bergerak bersama dengan beban berat. 
Lebih dari dua puluh orang sedang memindahkan barang-barang dengan gerobak penarik 
dan bergerak menuju dermaga. Tampaknya mereka memindahkan semua yang mereka 
miliki di desa di sana. 

"Saya pikir mereka membongkar gubuk itu di sana," kata Bakgi sambil menunjuk. Ada 
empat orang yang bekerja di sebuah gubuk untuk membongkarnya. Awalnya tidak terlihat, 
tetapi mereka sekarang menyadari bahwa sepertiga gubuk di desa sudah dibongkar. Yang 
Danwa kemudian berbicara kepada Yeowun. 

"Tuan, saya pikir mereka memindahkan pangkalan mereka." 

"Pangkalan mereka?" 

Yang Danwa menyimpulkan bahwa mereka sedang dalam proses relokasi. Yang Danwa 
tahu bahwa para perompak memindahkan pangkalan mereka untuk menghindari ketahuan 
oleh pemerintah atau musuh. Sangat menarik bahwa mereka tiba ketika para perompak ini 
bersiap untuk pindah. Tapi itu ada untungnya. 

"Mungkin ini kesempatan bagus. Jika kita menggunakan ini untuk keuntungan kita, 
mungkin itu akan memungkinkan kita untuk mengambil kembali cucu Dokter yang saleh 
tanpa banyak masalah. " 

Dalam keadaan normal, pertarungan besar tak terhindarkan melawan para pembajak ini. 
Tetapi jika mereka sibuk bersiap untuk pindah, mungkin itu akan membuatnya mudah 
untuk menyusup ke mereka dan menemukan target. 
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"Kita harus memeriksanya terlebih dahulu." 

"Iya." 

Mereka membutuhkan informasi. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah para 
bajak laut ini benar-benar berusaha untuk pindah, dan kedua, adalah untuk mencari tahu di 
mana cucu perempuan itu ditahan. 

"Bakgi." 

"Ya tuan." 

Yeowun menunjuk ke menara pengawal terdekat dari lokasi mereka. Ada dua pengamat di 
situ. 

"Bisakah kamu diam-diam membawa mereka ke sini?" 

"Aku akan mencoba, Master." 

Bakgi berspesialisasi dalam keterampilan tendangan, jadi dia juga yang terbaik di antara 
Enam Pedang dalam keterampilan melangkah. Bahkan jika ada pengamat di menara 
pengawal, mereka hanyalah pejuang tingkat atas sehingga tampaknya tidak sulit untuk 
menculik mereka. 

"Kalau begitu aku akan segera kembali." 

Bakgi kemudian diam-diam pindah. Segera, dia sudah berada di menara pengawal. Yeowun 
dan yang lainnya melihat ke bawah dari gunung, jadi semuanya terlihat jelas. 
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Chapter 303 
Bab 303: Bencana di atas kapal (2) "Dia baik-baik saja." 

Bakgi dengan cepat bangkit ke menara pengawal dan menjentikkan salah satu leher 
pengamat. Dan ketika lelaki lain mencoba berteriak dengan kaget, Bakgi menyegel titik 
darahnya dan menjentikkan bagian belakang kepalanya untuk membuatnya pingsan. 

"Wah." 

Itu bukan tugas yang sulit, tetapi ia harus melakukannya secara diam-diam sehingga itu 
membuat Bakgi sedikit masuk akal. Bakgi kemudian mengangkat pria yang tak sadarkan 
diri itu dan turun. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

"A-apa yang kamu !?" 

Sudah waktunya untuk perubahan shift. Bakgi mencoba menagih mereka tetapi ... 

"UGH!" 

Hu Bong dan Yang Danwa muncul di belakang mereka dan dengan cepat membunuh 
mereka. Mereka melihat pengamat lain mendekati menara sehingga mereka cepat-cepat 
mengejar Bakgi untuk membantu. Itu bisa mengungkapkan mereka jika mereka agak 
terlambat. 

"Apakah kamu terkejut? Hehe." 

"T-tidak, aku tidak." 

Bakgi menggelengkan kepalanya pada godaan Hu Bong. 

"Diam dan gerakkan tubuh-tubuh itu dulu." 

"Ya pak." 

Hu Bong dan Bakgi kemudian membawa kedua mayat ini ke semak-semak menjauh dari 
menara pengawal. Yang Danwa mengangkat pria tak sadar itu dan membawanya kembali 
ke Yeowun. 

"Kita beruntung. Mereka tidak akan menyadari untuk sementara waktu karena kami 
bahkan mendapat pengamat lain yang datang untuk mengubah giliran kerja. " 

Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com Tapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Hanya 
masalah waktu ketika seseorang akan menyadari bahwa menara pengawal sudah terlalu 
lama hilang dari pengamat. Mereka harus membuatnya cepat. Yang Danwa membangunkan 
pria itu. 
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"???!" 

Pria itu bangun dan menyadari bahwa dia diculik dan menjadi terkejut. Yang Danwa 
memperingatkan sebelum dia membuka segelnya untuk membuatnya berbicara. 

"Jika kamu berteriak, kami akan membunuhmu. Tidak, jika kamu mengerti. " 

Dengan pisau dingin menyentuh leher, pria itu mengangguk dengan panik. Dia sepertinya 
tidak ingin mati. Yang Danwa membuka segel titik darahnya dan bertanya, "Apakah 
keluarga Yongho pindah hari ini?" 

"Y-ya, tuan." 

Seperti yang diharapkan. Sebelum menanyakan lokasi cucu Dokter yang saleh, Yang Danwa 
menanyakan hal lain terlebih dahulu. 

"Kenapa hari ini?" 

"K-kami diberitahu bahwa lokasi kami telah dikompromikan." 

"Dikompromikan?" 

Yeowun mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah itu karena mereka. 

'Tidak mungkin. Kami langsung datang ke sini. " 

Kelompok Yeowun meninggalkan Kota Meking tepat setelah mereka membunuh Gar 
Brothers, jadi tidak mungkin hal itu diketahui. Yang Danwa menanyai pria itu untuk 
mengetahui apakah dia tahu siapa yang tahu tentang lokasi mereka, tetapi pria itu 
sepertinya tidak tahu itu. 

"A-Aku benar-benar tidak tahu, Tuan!" 

Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Yang Danwa kemudian pindah ke 
mengajukan pertanyaan yang paling penting. 

"Di mana cucu dari Dokter yang saleh?" 

"Apa? Cucu dari ... siapa? " 

Yang Danwa mendorong pisau yang ada di leher. 

"Hiiiiiiiik !!!" 

"Jangan mencoba membodohiku." 
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"A-aku tidak tahu! Saya tidak tahu apa-apa tentang cucu perempuan. Maksudku, kita 
bahkan tidak memiliki siapa pun yang dijauhkan dari luar sekarang! " 

"Apa?" 

Itu aneh. Ini tentang cucu dari Dokter yang saleh, dan itu adalah Hing Wunja, di bawah 
serum kebenaran, yang berbicara. Dia mengatakan dia mengirim pesan kepada keluarga 
Yongho untuk mengambilnya kapan saja, jadi itu tidak bohong. 

'Hmmm...' 

Yeowun kemudian mengubah pertanyaannya. 

"Apakah Anda kenal seorang wanita bernama Gam Miyan? Dia harus berotot dan memiliki 
titik di hidungnya ... " 

Gam Rosu mengatakan cucunya sangat mirip dengannya. Dia juga menyebutkan bahwa 
semua anggota keluarganya melatih otot mereka untuk merawat pasien dengan lebih baik, 
sehingga mudah dikenali. 

"Wanita berotot? Oh! Maksudmu rampasan Pasangan Pertama ... Maksudku, wanita itu! " 

Pria itu mengenali cucu dari Dokter yang saleh segera ketika diberikan spesifik. 
Tampaknya Keluarga Yongho tidak menyadari siapa wanita ini sebenarnya. Sepertinya 
Hing Wunja menyembunyikan kebenaran dengan sengaja sehingga keluarga Yongho tidak 
akan menggunakan sandera untuk keuntungan mereka sendiri untuk mengeluarkan 
Dokter yang saleh. Tapi ada masalah lain. 

"Pasangan pertama ... wanita?" 

Pesan itu bukan pertanda baik bagi semua orang. Sepertinya setahun di desa bajak laut 
telah berubah secara drastis. 

"Ini bukan kabar baik bagi Nenek Gam." 

"...Sepertinya begitu." 

Bahkan jika mereka menculiknya karena berurusan dengan Hing Wunja, tidak ada cara 
bajak laut akan meninggalkan seorang wanita sendirian selama setahun. Seperti yang 
dikatakan Hu Bong, kemungkinan Gam Rosu akan meratapi apa yang terjadi jika dia 
mengetahuinya. 

"Lalu di mana dia?" 

Setidaknya mereka tahu bahwa dia masih hidup, jadi mereka membutuhkan lokasi. Yang 
Danwa bertanya dan pria itu menjawab dengan suara bergetar. 
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"S-dia ada di kapal." 

"Maksudmu kapal itu?" Yang Danwa bertanya sambil menunjukkan kapal-kapal besar di 
dermaga. Pria itu kemudian menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah dasar sungai 
di mana itu terhubung ke Sungai Kuning utama dan berbicara. 

"Para pemimpin kita semua berada di kapal di sungai." 

"Apa?" 

Yeowun menjadi terkejut dan dengan cepat mengambil langkah untuk memanjat pohon 
yang tinggi. Dan di sana dia melihat lima kapal perang tetap diam di tengah sungai tepat 
sebelum terhubung kembali ke Sungai Kuning. 

"Sialan ...!" 
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Chapter 304 
Chapter 304: Disaster above a ship (3) Sekitar satu jam yang lalu, Chun Yeowun dan Hu 
Bong menemukan sebuah desa kecil di tepi sungai kecil. Ada sebuah desa nelayan kecil 
yang menjaga diri dengan memancing di sungai, di mana Yeowun dapat membeli sebuah 
perahu kecil. Dua dari mereka kemudian berlayar di sungai untuk bertemu dengan yang 
lain pada waktu yang ditentukan. Kecepatan air lebih cepat dari yang mereka kira. 

"M-master! Ini sudah sangat cepat tanpa pertanda! " 

Hu Bong, yang mengatakan itu baik-baik saja, segera menjadi tegang. Yeowun, yang berada 
di ujung kapal, mengambil kunci dan merasakan kecepatan sungai menjadi lebih cepat. 

"Jika aku melakukan kesalahan atau menabrak sesuatu, aku mungkin tidak bisa menarik 
mereka." 

Yeowun mengepalkan kunci. Dan setelah bergerak menyusuri sungai untuk waktu yang 
lama, mereka melihat cahaya redup di tengah-tengah sungai. Tapi tiba-tiba, cahaya redup 
segera mulai tumbuh besar dan mencerahkan seluruh kapal. 

"M-master! Tiba-tiba menjadi cerah! " 

"... Aku pikir ada masalah." 

Yeowun mengerutkan kening. Rencana mereka tidak memiliki risiko potensial. Mereka 
tidak yakin bagaimana mereka terlihat, tetapi sudah pasti bahwa para perompak ini 
bersiap untuk bertarung. 

"A-apa yang harus kita lakukan? Air menjadi lebih cepat! " 

Perahu kecil mereka bergerak sangat cepat melewati air sungai. Sepertinya mereka akan 
menembak melewati kapal Keluarga Yongho pada tingkat ini. 

"Kurasa kita tidak bisa melakukannya dengan tenang kalau begitu." 

"Apa?" 

"Kami tidak punya pilihan. Ayo naik ke kapal mereka. " 

Yeowun kemudian menarik kain itu dari pergelangan tangannya. Logam hitam di atas 
pergelangan tangannya kemudian tersebar dan berubah menjadi pedang. Mata Hu Bong 
tumbuh besar karena selalu menakjubkan untuk melihat setiap waktu. Ketika Yeowun 
mengirim energi ke Pedang Setan Langit, pedang itu mulai melayang sendiri seolah-olah itu 
hidup. Pedang itu diturunkan, seolah-olah itu menyuruh mereka untuk melompatinya. 
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Yeowun bangkit pada pedang dan mengirim energinya untuk membuat kakinya menempel 
pada pedang dan berbicara. 

"Kemarilah, Hu Bong." 

"Y-ya?" 

"Kami akan terbang, jadi aku akan mengangkatmu." 

Mun Ku akan lebih dari senang untuk melompat ke Yeowun, tetapi Hu Bong menjadi agak 
malu. Yeowun tertawa dan menyambar Hu Bong dan segera terbang di udara. 

"Waaaaaaaah! M-Master! " 

Hu Bong menjadi pucat saat ia menggantung di udara dengan Yeowun meraih lengannya. 
Setelah terbang melalui langit yang gelap, Yeowun dengan cepat melompat ke kapal. Kapal 
mereka menabrak kapal perang keluarga Yongho dan tenggelam. Kecepatan itu terlalu 
cepat untuk kapal seperti itu untuk bertahan lagi. Hu Bong, yang tidak mendengar Yeowun 
mengatakan bahwa dia akan pergi, berguling-guling di lantai ketika dia jatuh. Dia kemudian 
bangkit dan menjadi terkejut menemukan bajak laut yang tak terhitung jumlahnya di 
sekitar mereka. 

"I-ini terlalu banyak!" 

Dia tahu bahwa ada banyak dari mereka, tetapi rasanya berbeda ketika melihat mereka 
dari dekat. Perompak menatap kembali pada Chun Yeowun yang melayang di udara dengan 
tatapan tercengang. 

Pedang udara terbang. Itu adalah teknik yang hanya ada dalam legenda, hanya mungkin 
secara teori dengan tingkat kekuatan ekstrem dalam keterampilan pedang dan 
keterampilan loncatan. Itu adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh prajurit tingkat 
master tertinggi, jadi sudah jelas mengapa semua bajak laut ini ketakutan. 

"A-itu bukan dia!" 

Dengan wajah Chun Yeowun, pria yang pernah menemukan Hing Wunja tetap di Sword 
Creek menyadari bahwa pembunuhnya bukan Yang Danwa. Tapi tentu saja, Yeowun tidak 
di belakang mereka yang memotong anggota badan. Yeowun melihat sekeliling untuk 
memeriksa kekuatan musuh. 

'Dua.' 

Satu-satunya orang yang cukup signifikan di atas kapal ini adalah pria yang 
menyembunyikan wajahnya dengan topi bambu, dan pemimpin Keluarga Yongho, Bok 
Hosun. Pria itu berada di tingkat prajurit tingkat master superior, dan Bok Hosun berada di 
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tingkat super master. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah bahwa ada terlalu banyak 
musuh. 

"Setidaknya ada sekitar 300." 

Dan Yeowun mendengar pesan telepati Penatua Keempat Yang Danwa datang melalui 
telinganya. 

[Tuanku. Itu jebakan.] 

Yang Danwa dengan cepat menjelaskan apa yang dia tahu. Selama proses penyelamatan, 
Gam Miyan meniup beberapa saat untuk memberi sinyal pada bajak laut ini, dan 
tampaknya pria bertopi bambu telah bekerja dengan bajak laut ini untuk memasang 
perangkap. Yeowun kemudian melirik Gam Miyan, cucu dari Dokter yang saleh yang 
dengan panik berusaha bersembunyi dengan belati di tangannya. Dengan mata dingin 
Yeowun menatapnya, dia tersentak ketakutan. Jebakan itu dibuat oleh pria itu dengan topi 
bambu, jadi itu bisa diterima tetapi Yeowun tidak bisa memahami tindakan Gam Miyan 
meskipun dia dikatakan diculik. Saat itulah pria itu berteriak kepada Yeowun. 

"Apakah Anda seorang prajurit dari klan Blade God Six Martial?" 

Yeowun mengangkat alis kanannya pada pertanyaan itu. Tampaknya pria itu salah mengira 
Yeowun sebagai pejuang dari klan Blade God Six Martial. Dan dengan pertanyaan 
sederhana ini, Yeowun dapat menebak dua hal. 

'Mereka pasti datang ke sini setelah memeriksa apa yang terjadi di Sword Creek.' 

Yang Danwa memberi tahu Yeowun bahwa lelaki bertopi bambu tahu bahwa mereka ada di 
sini untuk cucu dari Dokter yang saleh. Dan jika orang itu bertanya kepada Yeowun apakah 
dia adalah prajurit dari klan Blade God Six Martial, sudah pasti bahwa pria itu telah melihat 
sisa-sisa pria bertopeng dari klan Blade God Six Martial yang tersisa di dalam mansion. 

'Selempang biru ...? Oh! ' 

Yeowun bisa menebak siapa pria itu. 

"... Kamu berasal dari Blue Sky Brotherhood." 

Dengan kata-kata Yeowun, mata pria itu menjadi besar karena terkejut. Tampaknya dia 
terkejut bahwa siapa yang tampaknya berasal dari klan Blade God Six Martial tahu 
organisasi rahasia Blue Sky Brotherhood. 

[Tuan-master! Apa yang Anda ingin kami lakukan! A-Aku pikir dia terlalu kuat !!] 
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Saat itulah Yeowun mendengar Bok Hosun, pemimpin Keluarga Yongho, mengirim pesan 
telepati kepada pria itu. Bok Hosun takut melihat Chun Yeowun terbang dengan pedang 
udara. Tetapi pria itu juga frustrasi dengan apa yang sedang terjadi. 

"Pria ini tahu tentang organisasi kita dan bahkan membawa dokter bersamanya." 

Itu saja sudah cukup untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Yeowun. Tapi 
bukan dia yang bergerak pertama. 

"Aku akan mengambil orang yang kau culik." 

"Apa?" 

Di udara, Yeowun memberi isyarat untuk menarik sesuatu dengan tangannya. Dan dengan 
itu, Gam Miyan, yang telah berdiri di antara para perompak, melayang di udara dan 
terlempar ke tempat Yang Danwa dan Bakgi berdiri. 

"T-tidak!" 

Beberapa perompak berusaha menangkapnya tetapi mereka terlalu lambat. 

"Kekuatan energi!" 

Semua bajak laut adalah seniman bela diri sehingga mereka semua tahu apa itu. Setelah 
melihat penggunaan energi kekuatan, mereka sekarang menyadari Chun Yeowun bukan 
seseorang yang bisa mereka lawan. 

'Tidak mungkin! Kami kehilangan cucu Dokter yang Ilahi! ' 

Pria itu tidak berharap kehilangan Gam Miyan dengan tindakan seperti itu. Bakgi dengan 
cepat menendang pergelangan tangan Miyan untuk membuatnya menjatuhkan belati dan 
menyegel titik darahnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba mengatakan 
sesuatu tetapi titik darahnya menyegelnya dari berbicara. 

"NNNGH!" 

"Diam, Nona Gam." 

Dia tidak bisa menolak karena dia tidak bisa bergerak. Dan dengan itu, Yeowun melompat 
turun dari pedangnya. Pedang Setan Langit segera hancur berkeping-keping dan 
berkumpul kembali di pergelangan tangan Yeowun. Gerakan ini dilakukan dengan cepat 
untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan pedang dengan tulisan 'Pedang Setan 
Langit' tertulis di atasnya. 

"Bakgi, lindungi dia." 
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Chapter 305 
Bab 305: Bencana di atas kapal (4) "Ya tuan." 

Yeowun lalu berjalan maju. Dia mengeluarkan White Dragon Blade dari pinggangnya dan 
mengayunkannya ke lantai. Bilah qi yang berasal dari bilah putih murni membuat potongan 
besar di lantai kayu kapal. Perompak menjadi bingung dan Yeowun memperingatkan 
mereka. 

"Aku akan membunuh siapa pun yang melewati garis ini." 

Tidak ada yang bahkan berani berbicara dengan suara menakutkan seperti itu. Kehadiran 
Chun Yeowun begitu menakutkan sehingga jumlah besar para perompak tidak digunakan. 
Rasanya mereka semua akan mati jika mereka bahkan mencoba melewati batas itu. 

'Ugh ... bagaimana monster seperti itu bisa keluar seperti ini!' 

Bok Hosun menjadi muram pada tekanan seperti itu. Perbedaan kekuatan yang jelas 
bahkan membuatnya ketakutan. Saat itulah pria itu mengiriminya pesan telepatik. 

[Kapten Bok ... apakah bayinya ada di dalam kamar?] 

[Oh! Anda ingin menggunakan bayi itu? Ada masalah. Saya tahu Anda menyuruh saya, 
tetapi Pasangan Pertama saya meminta saya untuk menyembunyikan bayi di kamar saya 
sehingga saya menyembunyikannya di sana.] 

Pria itu kemudian agak lega dengan jawaban Bok Hosun. Dia berasal dari Pasukan 
Keadilan, jadi dia sebenarnya tidak menyukai gagasan menggunakan bayi itu sebagai 
ancaman bahkan jika itu sebabnya dia bertanya. 

[Ugh. Aku seharusnya membawa bayi itu bersamaku jika aku tahu ini akan terjadi.] 

[Mereka tidak akan tahu, jadi itu tidak masalah.] 

[Oh! Kamu benar. Mereka tidak tahu di mana bayinya!] 

[Diam.] 

Pria itu kemudian berjalan dan berteriak pada Chun Yeowun. 

"Aku tahu kamu pria yang kuat, tapi apa kamu yakin bisa mengeluarkan wanita itu dengan 
aman dari kapal ini?" 

Dia mengancam Yeowun bahwa dia akan pergi untuk wanita itu, bukan Yeowun. Pria itu 
sudah menebak mengapa Yeowun dan kelompoknya mencoba membawa Gam Miyan 
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bersama mereka. Gam Miyan adalah harus-harus membuat Dokter yang saleh bekerja 
untuk rencana siapa pun karena itu adalah satu-satunya kelemahan dokter. 

"Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan cucu dokter yang saleh!" 

Itu tidak diizinkan. Dokter yang saleh adalah orang yang mengetahui proyek besar yang 
sedang dikerjakan Blue Sky Brotherhood. Jika dia memutuskan untuk membantu mereka, 
itu akan menjadi masalah. 

"Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Gam Miyan, dokter tidak akan ada gunanya 
membantu mereka." 

Lelaki itu tahu orang macam apa Dokter itu. Tapi dia tidak kenal orang itu. Yeowun tidak 
mengalah pada ancaman itu dan berbicara. 

"Ayo bertarung jika kamu pikir kamu bisa menghentikanku," teriak Yeowun sambil 
mengarahkan pedangnya pada pria itu. Itu hanya tindakan sederhana membidik pedang, 
tetapi energi yang kuat membuktikan bahwa Yeowun tidak bercanda. 

'Ugh ... dia sombong seperti dia kuat. Saya tidak punya pilihan.' 

Pria itu kemudian memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhir. Dia melirik Bok 
Hosun dan Bok Hosun berteriak. 

"Hmph! Kami punya suami dan bayinya! Apakah Anda pikir dia akan membantu Anda? " 

"Bayi?" 

Yang Danwa dan Bakgi menjadi terkejut dan menoleh ke Gam Miyan. Dia tidak bisa 
mengatakan apa-apa karena titik darahnya disegel, tetapi matanya menjadi memerah 
dengan air mata jatuh dari sana. 

"Jadi, itu karena bayi." 

Mereka berpikir tindakannya tidak bisa dijelaskan. Entah itu terpaksa atau sukarela, dia 
punya bayi dengan Pasangan Pertama dari Keluarga Yongho, dan harus membantu para 
perompak untuk bayinya yang kini telah menjadi sandera lain. Bok Hosun berteriak 
mengancam sehingga Gam Miyan bisa mendengar. 

"Jika aku memberi perintah, bayi di dalam kamar sama saja sudah mati! Jika Anda bahkan 
meletakkan jari Anda pada kru saya, atau jika Lady Gam meninggalkan kapal ini, saya akan 
membunuh bayi itu! Apakah kau mendengar?!" 

Gam Miyan mulai gemetar ketakutan. Air mata terus jatuh dari matanya, menunjukkan 
betapa sakitnya dia secara emosional. 

"K-kamu, bangsat! Anda sekarang bahkan mengambil bayi itu sebagai sandera ?! " 
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Hu Bong menatap pria itu dengan cemberut. Dia tahu orang-orang dari Pasukan Jahat tidak 
peduli apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi dia tidak 
membayangkan itu termasuk memiliki bayi sebagai sandera. 

"Aku merasa kasihan padanya, tetapi kita tidak punya pilihan." 

Mereka juga tidak berniat melepaskan kesempatan untuk membujuk Dokter yang saleh. Ini 
harus dihentikan. Dengan Yang Danwa, Bakgi dan Hu Bong semua frustrasi tentang apa 
yang harus dilakukan, pria itu mengkonfirmasi bahwa ancamannya berhasil. 

"Berhasil!" 

"Beri kami wanita itu, dan kami akan membiarkanmu kembali dengan selamat." 

Pria itu menyarankan pihaknya untuk menawarkan. Bayi itu tidak berada di kapal sehingga 
ancaman mereka kosong, dan jika mereka mencoba mengancam lebih lanjut untuk 
melepaskan Dokter yang saleh, itu kemungkinan akan menjadi bumerang sehingga lelaki 
itu mencoba menyegel perjanjian di sini. Namun Yeowun tidak bertindak sesuai dengan 
prediksinya. 

"Bagaimana kalau aku bilang tidak?" 

Bok Hosun dan lelaki itu menjadi muram. Mereka tidak berpikir Yeowun akan mengatakan 
tidak bahkan jika terancam dengan kehidupan seorang bayi. 

"NNNNNNGH !!!" 

Gam Miyan juga menjadi sangat terkejut sehingga dia berhenti menangis dan menatap 
Yeowun dengan mata terbelalak karena terkejut. Pria itu dengan panik mengirim pesan 
telepati ke Yeowun. 

[HAH! Anda menggertak. Pilihan Anda akan membunuh cicit Dokter yang saleh. Apakah 
Anda pikir dokter akan membantu Anda bahkan jika itu terjadi?] 

Tetapi Yeowun tidak menanggapi pesan telepati dan berbicara. 

"Bunuh bayinya." 

"A-apa ?!" 

Pria itu menjadi kaget. 

"A-apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan ?!" 

"Tentu saja aku tahu." 
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Pada saat itu, Yeowun melemparkan Bilah Naga Putih ke arah kerumunan bajak laut. Pisau 
itu kemudian menembak keenam perompak, menembus melalui mereka dan membunuh 
mereka secara instan. Dengan meraih Yeowun, pedang itu terbang kembali ke tangan 
Yeowun. Bok Hosun berteriak dengan marah. 

"K-ANDA !! Apa yang sedang kamu lakukan! Apakah Anda benar-benar ingin bayinya 
dibunuh ?! " 

Yeowun lalu menjawab dengan santai. 

"Aku pikir kamu akan membunuh bayi itu jika aku meletakkan tanganmu pada awakmu? 
Apakah kamu bukan pemimpin di sini? Apakah ancamanmu hanya gertakan? " 

"Nnnngh! K-kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit ?! " 

Bok Hosun tahu bahwa dia harus menjaga posisinya agar ancamannya tidak menggertak. 
Dia harus membuatnya terdengar seolah-olah dia benar-benar siap menghadapi ancaman. 

"Ketika tanganku jatuh ke tanah, bunuh bayi itu!" 

"Y-ya, Kapten!" 

Bajak laut menjawab kepada Bok Hosun untuk bermain bersama ketika Bok Hosun 
mengangkat tangannya di udara. 

"Ini peringatan terakhir! Jika Anda tidak menyerahkan Lady Gam ... " 

Tetapi sebelum Bok Hosun bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Yeowun menjadi 
buram, dan jejaknya muncul dari belakang dan kemudian muncul kembali di depan Bok 
Hosun. 

"A-apa ?!" 

Bok Hosun menjadi kaget dan mencoba mundur segera, tetapi White Dragon Blade Yeowun 
lebih cepat. Bilahnya melesat ke atas seperti kilat. Lengan kiri Bok Hosun yang terangkat di 
udara ditebang dan jatuh ke tanah. Bok Hosun meraih bahunya dan jatuh ke tanah, 
menjerit kesakitan. 

"Aaaaaaaaaaaargh !!! L-lenganku! Lenganku!!!!" 

Dia adalah Kapten dan pemimpin Keluarga Yongho, seorang pejuang tingkat master super 
yang dikagumi, tapi dia tidak menentang prajurit tingkat master tertinggi, Chun Yeowun. 

"Kapten-K !!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Para perompak menjadi terkejut dan Yeowun menyeringai kepada mereka ketika dia 
berkata, "Apa yang kamu lakukan? Lengan kapten Anda terjatuh. Bukankah kamu 
diperintahkan untuk membunuh bayi itu? Lanjutkan." 

"Haiiiiek!" 

Mustahil untuk membunuh bayi yang tidak ada di kapal. Dengan semua perompak yang 
terlalu takut untuk berbicara, Yeowun menggelengkan kepalanya dan menginjak Bok 
Hosun yang berguling-guling di tanah karena kesakitan. 

"Aaaaaaaargh!" 

"Apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan menggertakmu?" 

Bok Hosun akhirnya menyadari dengan wajah pucat bahwa ia telah memilih orang yang 
salah untuk diacaukan. 
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Chapter 306 
Chapter 306: Disaster above a ship (5) "Iya! Tuan melakukannya lagi !! " 

Hu Bong berteriak kegirangan. Chun Yeowun tidak pernah jatuh dalam kesulitan melawan 
musuh sejak awal, tetapi Hu Bong berpikir bahwa itu benar-benar menyangkut saat ini. Tak 
seorang pun akan membayangkan bahwa musuh akan mengancam mereka dengan bayi. 
Tapi Yang Danwa sebenarnya takut pada Yeowun. 

"Apakah dia yakin mereka berbohong? Tuhan terkadang membuat saya berpikir bahwa dia 
mendengarkan pesan telepati orang lain atau dapat membaca 'pikiran orang lain'. 

Setiap musuh yang berperang melawan Yeowun menjadi terkejut, ketika Yeowun 
mengetahui rencana mereka seolah-olah dia tahu sebelumnya. Tapi itu tidak mungkin, jadi 
itu hanya bisa dijelaskan melalui keberanian dan keterampilan membuat keputusan yang 
luar biasa. 

"Aku mengerti bagaimana dia berhasil mengalahkan keenam klan." 

Itu hanya mungkin karena itu adalah Chun Yeowun. Yang Danwa kemudian melirik ke 
belakang untuk melihat Gam Miyan, cucu dokter yang saleh. 

"Nnngh ..." 

Dia menjadi lega ketika mendengar bahwa itu adalah ancaman palsu, dan merosot. Yang 
Danwa menyipitkan matanya. 

"Wanita itu masalahnya." 

Apa pun masalahnya, bayi itu tidak ada di sini sehingga kemungkinan mereka harus 
kembali ke desa Keluarga Yongho untuk menemukan bayi itu. Dia mengatur mereka untuk 
menjebak bayinya sendiri. Itu bisa dimengerti, tetapi jika mereka tidak menyelamatkan 
bayi itu, maka kemungkinan baginya untuk mengulangi tindakannya. Saat itulah Yang 
Danwa mendengar pesan telepati Chun Yeowun. 

[Penatua Yang.] 

[Baik tuan ku.] 

Pria itu menjadi muram. Yeowun mengatakan bahwa dia tahu mereka menggertak bayi itu. 
Mereka tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi dia tahu bayi itu tidak ada di kapal. 

"Apakah dia mengetahuinya dengan menggunakan akal sehatnya?" 

Itu penasaran, tapi yang pasti adalah bahwa mereka tidak cocok dengan monster itu. 
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"Kami tidak punya pilihan." 

Pria itu kemudian memutuskan dia harus mengambil risiko ketika pria itu hanya fokus 
pada Bok Hosun. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh prajurit tingkat 
master tertinggi tanpa banyak kerugian. 

[Homeng!] 

[Ya tuan!] 

Pria itu mengirim pesan telepati ke salah satu prajurit yang tersembunyi di balik bajak laut. 
Itu adalah prajurit dari Blue Sky Brotherhood yang bersembunyi di balik bajak laut. 

[Aku akan mengulur waktu ... kamu berenang ke dermaga untuk membawa bayinya ke sini. 
Jika sesuatu terjadi saat Anda melakukan itu, bunuh saja bayinya.] 

[Bunuh ... bayinya?] 

[Jika Dokter yang saleh bekerja dengan mereka, maka rencana besar Ikhwan kita akan 
gagal.] 

[...Ya tuan.] 

Homeng menjadi ragu untuk membunuh bayi, tetapi dia menjawab. Dia kemudian dengan 
hati-hati bergerak ke sisi belakang kapal. Airnya terlalu cepat sehingga sulit untuk 
berenang, tetapi jika dia mencapai daratan, jaraknya dekat dengan desa. 

"Mari kita lihat apa yang kamu lakukan jika ancaman kita menjadi kenyataan." 

Dia merasa kasihan pada Bok Hosun yang ditembaki oleh Yeowun, tetapi tidak ada cara 
untuk menyelamatkannya. Mereka perlu membeli waktu sebanyak mungkin karena akan 
membutuhkan setidaknya 20 menit bagi Homeng untuk kembali bersama bayi itu. 

"Nnngh ... T-tolong!" 

Bok Hosun merasa dia akan mati. Dia tidak bisa mendorong Yeowun pergi bahkan dengan 
semua kekuatannya. Kekuatan Yeowun sangat besar, tetapi begitu juga kekuatan fisiknya 
keluar dari otot-ototnya yang menguat. Bok Hosun menjadi takut karena takut akan 
kematian dan menunjukkan tanda-tanda menyerah. 

"A-Aku akan membiarkanmu pergi ... Maksudku, aku akan memberimu bayinya! Tolong 
biarkan aku hidup! " 

Awaknya mengawasinya, tetapi tidak ada waktu untuk menjaga harga dirinya. Tapi 
Yeowun tidak menatapnya lagi. Sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya. 

"H ... hei?" 
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"Oh maafkan saya. Saya harus mendengarkan sesuatu. " 

"Aku baru saja berkata aku akan menyerah! Tolong biarkan aku hidup! " 

Yeowun kemudian menatap Bok Hosun dan berbicara dengan santai. 

"Yah, kurasa temanmu tidak sependapat denganmu." 

"A-apa yang kamu bicarakan? Kamu teman apa ... tunggu ?! " 

"Setidaknya aku tahu aku tidak perlu bicara denganmu lagi." 

"Tu-tunggu! TUNGGU!!!!" 

Yeowun kemudian meningkatkan tekanan pada kakinya yang menginjak dada Bok Hosun. 
Dengan dada hancur, dengan tulang pecah, darah meludahkan dari mulut Bok Hosun saat 
dia berteriak. 

"Aaaaaaargh !!! Aaaarnrnnngh.... " 

Teriakan itu tidak bertahan lama saat kaki Yeowun hancur, dan menginjak jantung, 
membunuhnya seketika. 

"Kapten-C!" 

"B-beraninya kau !!" 

Beberapa perompak menjadi marah dengan menyaksikan kapten mereka sekarat dengan 
menyedihkan dan didakwa di Yeowun. 

"A-apa ?! Dimana dia?!" 

"Dia pergi!" 

Tapi senjata mereka menembak melalui Yeowun saat Yeowun tidak ada lagi. Yeowun sudah 
berada di dekat sisi depan kapal. 

'Apa?' 

Pria itu menjadi bingung. Kapten hanya mengatakan dia akan menyerah dan juga 
memberinya bayinya. Itu kesepakatan yang cukup bagus baginya. Tapi Yeowun baru saja 
membunuh kapten tanpa ragu-ragu. 

'Ugh ... aku butuh lebih banyak waktu!' 
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Itu tidak lama sejak prajuritnya melompat ke sungai. Mereka mungkin berenang melalui 
sungai, berusaha keras untuk berjalan ke tanah. Saat itulah Yeowun menatap pria itu dan 
berbicara. 

"Kau punya banyak di lengan bajumu." 
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Chapter 307 
Chapter 307: 307 Disaster above a ship (6) "Apa?" 

Yeowun lalu mengangkat lengannya dan mengayunkan lengannya ke arah mayat para 
bajak laut. Dan dengan itu, enam pedang yang digunakan para bajak laut melayang ke 
udara. 

"Haiiiiek!" 

"Pedang-S bergerak!" 

Keluar! 

Bajak laut menjadi ketakutan dan mulai bergerak dengan panik, mencoba melarikan diri 
darinya. Tapi pedang tidak mengejar mereka. Yeowun naik ke ujung kapal dan melihat ke 
arah sungai dan berteriak untuk bertanya pada pria itu. 

Saya melihat bahwa mereka sedang berenang! 

Pria itu menjadi kaget. Dia prihatin saat Yeowun berjalan menuju dek, tapi sekarang 
dipastikan bahwa Yeowun tahu para pejuang pria itu sedang turun di sungai. 

'B-bagaimana dia bisa tahu ?!' 

Dia memerintahkan dalam hati sementara Yeowun menangani Kapten. Bahkan jika 
Yeowun memiliki rasa yang kuat untuk merasakan orang, tidak mungkin untuk merasakan 
mereka yang menyelinap keluar dari kapal saat ada 300 prajurit di sekitarnya. 

"Apakah menurutmu saya tidak akan sampai pada mereka jika mereka berenang di sungai? 
Hmm... Saya pikir mereka masih dalam jangkauan saya. " 

Sungai itu bergerak sangat cepat, jadi orang-orang di sungai itu sudah cukup jauh dari 
kapal. Tapi Yeowun berkata itu sudah cukup. 

"Apakah kamu..." 

Pria itu kemudian menyadari apa yang dikatakan Yeowun. 

"T-tunggu..." 

Tangan Yeowun kemudian mengulurkan tangan ke arah sungai, dan enam pedang segera 
melesat seperti kilat ke arah sungai. 

"NOOOOOO !!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Pria itu mengambil langkah untuk menyerang sambil mencabut pedangnya. Kekuatan biru 
qi ditembakkan dari pedangnya dan dia melemparkan qi kekuatan peluru ke arah pedang 
yang ditembakkan melalui sungai. Itu adalah pilihan terakhirnya untuk menghentikan 
serangan itu, tapi tidak mungkin kekuatan qi akan mengejar pedang yang terlempar ke 
depan. 

Dan para prajurit dari Blue Sky Brotherhood yang berenang menemui ajal mereka tanpa 
menyangka. 

"Argh!" 

"Ugh!" 

Tubuh mereka ditembus oleh pedang karena mereka belum siap di dalam. Mereka 
menemui kematian yang tidak terduga dan terseret ke dalam air sungai. Tapi tidak semua 
dihancurkan. 

"S-sialan!" 

"Menyelam!" 

Homeng dan pria lain yang mendengar teriakan merpati di bawah air. Pedang yang 
menewaskan lima orang kehilangan kekuatannya untuk bergerak dan terhanyut ke dalam 
air karena terlalu jauh dari kapal. 

'Ah...!' 

Pria itu kemudian menjadi lega. Tampaknya bahkan prajurit tingkat master tertinggi tidak 
dapat mempertahankan kendali pedang dengan jarak sejauh itu. Hanya ada dua prajurit 
yang tersisa, tapi itu sudah cukup untuk pekerjaan itu. Dia lalu berteriak. 

"Anda tidak bisa menghentikan mereka! Saya yakin Anda tahu kemana tujuan mereka! 
Apakah Anda melihat bahwa kami tidak menggertak sekarang ?! " 

Pria itu menjadi yakin bahwa dia sekarang berada di atas angin. Dia tidak berpikir bahwa 
mengancam nyawa seorang bayi adalah hal yang memalukan lagi. Tapi Yeowun 
menggelengkan kepalanya dan berbalik. 

Yang Danwa. 

"Ya tuan." 

Yang Danwa melepaskan pedangnya, dan pedang itu berhenti di udara. Yang Danwa 
kemudian melompat ke atas pedangnya. Dengan kakinya menginjak pedang, Yeowun 
mengayunkan lengannya dengan langkah yang panjang, dan pedang Yang Danwa di 
atasnya terbang keluar dari kapal. 
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"A-apa ?!" 

Yang Danwa kemudian melompat dari pedangnya begitu mendekati daratan, dan mendarat 
di tanah. 

'Ya, saya berhasil!' 

Yang Danwa sebenarnya khawatir karena ini adalah pertama kalinya, tetapi dia menjadi 
cerah ketika dia berhasil. Pria itu menjadi tercengang dan menyaksikan dengan tidak 
percaya. Kedua anak buahnya masih berada di sungai, tapi anak buah Yeowun sudah 
berada di darat. 

"I-ini tidak mungkin!" 

Pria itu berteriak. 

'Dia menggunakan pedang udara untuk digunakan sebagai metode transportasi!' 

Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun. Yeowun bisa saja 
melakukan metode ini untuk mengirim anggotanya naik ke kapal beberapa waktu lalu, tapi 
itu terlalu jelas dan terlihat, jadi Yeowun memilih untuk menyelinap dengan perahu. 
Yeowun kemudian berbicara dengan pria itu. 

"Oh maafkan saya. Saya pikir saya akan membawa bayinya juga. " 

Pria itu menjadi sangat marah pada sarkasme dan berteriak, "Sialan! Apa kau tahu dimana 
bayinya ?! Saya yakin tidak! " 

Bukankah bayi itu ada di ruang kapten? 

"A-apa ?!" 

Yeowun berbicara dengan santai dan pria itu menjadi tercengang. Itu adalah lokasi bayi 
yang tepat. 

'T-... ini tidak mungkin!' 

Awalnya dia tidak banyak berpikir, tetapi sekarang dia menyadari ada sesuatu yang aneh. 

'Bagaimana dia bisa tahu apa yang kapten katakan padaku melalui pesan telepati ?!' 

Ini hanya bisa dijelaskan jika Yeowun bisa mendengar pesan telepati tersebut. Kemampuan 
di luar pemahaman memberi sesuatu yang lebih membuat seseorang kagum. Itu memberi 
ketakutan. 

"Bayi atau dokter bukanlah masalahnya." 
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Pria itu akhirnya menyadari bahaya apa sebenarnya itu. Monster yang menyamar sebagai 
pemuda tidak hanya berbahaya dalam kekuatan bela dirinya, tetapi dengan kemampuan 
yang melampaui imajinasi terliar. Jika pria itu benar-benar bisa mendengar pesan telepati, 
maka ini adalah kemampuan yang menakutkan. 

'Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya di sini atau melarikan diri hidup-hidup 
untuk menceritakan hal ini kepada yang lain!' 
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Chapter 308 
Bab 308: Orang mati tidak menceritakan dongeng (1) Pria itu dengan cepat menganalisis 
situasinya. Seorang prajurit tingkat master yang unggul telah keluar dari kapal untuk 
membawa bayi itu. Ini sebenarnya pertanda baik. 

'Pria itu adalah prajurit tingkat master tertinggi tapi ...' 

Jika pria itu, yang merupakan prajurit tingkat master yang unggul, melawannya bersama 
dengan lebih dari 300 bajak laut, mungkin dia punya kesempatan. Jumlah mereka lebih dari 
cukup di sini. 

'Sudah cukup jika aku bisa menyuruh bajak laut menahannya.' 

Dia tidak berpikir untuk membunuh musuhnya. Jika bajak laut bisa menahan pria itu cukup 
lama sehingga dia bisa melarikan diri, itu akan memberinya waktu untuk kembali dan 
memberi tahu orang-orang keberadaan monster ini. Dan ketika dia memikirkan 
rencananya, dia dengan cepat bergerak untuk mengambil tindakan. Dia mengirim salah 
satu pemimpin di antara para perompak pesan telepati. 

[Ben! Apa yang sedang kamu lakukan!?] 

[T-tapi...] 

[Apakah kamu akan berdiri di sana dan menonton? Kaptenmu sudah mati! Kami melawan 
musuh yang kuat, tetapi mereka hanya bertiga! Kami melebihi jumlah mereka sebanyak 
300 orang!] 

[Aku tahu, tapi kita tidak bisa...] 

Bukan hanya Ben, semua bajak laut ketakutan dengan kekuatan mengerikan Chun Yeowun. 
Pria itu mendesak lebih kuat. 

[Apakah Anda tidak akan menjunjung tinggi sumpah yang dibuat kapten Anda dengan 
Persaudaraan kita?] 

[Aku-aku tahu tentang sumpah, tapi bagaimana kita bisa melawan monster itu ?!] 

Pria itu menjadi frustrasi. Dia ingin menggunakan bajak laut untuk menghentikannya, 
tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka akan terlalu ketakutan. Bahkan jika mereka 
adalah bajak laut dari Pasukan Jahat yang tidak peduli tentang apapun, bukan berarti 
mereka tidak tahu takut akan hal yang mustahil. 

[Itu hanya satu orang! Anda adalah pejuang dari Keluarga Sungai 18 dan Anda hanya...] 
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Itu dulu. Energi yang kuat datang padanya dan pria itu melemparkan tubuhnya ke 
belakang. Kekuatan biru qi menembak melewatinya. Kepalanya akan dipotong jika dia 
tidak menghindarinya. 

Aargh! 

"Ugh!" 

Tapi dengan dia mengelak, lebih dari puluhan bajak laut di belakangnya dipotong leher dan 
dada mereka. Darah mengalir dari tubuh mereka, menutupi seluruh kapal. 

"Ugh!" 

Dan sebentar lagi, Chun Yeowun sudah berdiri di atas pria itu. Pria itu memutar tubuhnya 
ke kiri dan mengangkat pedangnya untuk menutupi dan Yeowun memukulnya. 

"Ugh!" 

Dia memblokirnya dengan pedang, tapi tubuhnya jatuh ke lantai kayu kapal. Lantainya 
hancur setengah jalan dengan tubuhnya terjebak di sana. 

'A-kekuatan apa ini?' 

Dia mengharapkan pukulan kuat karena musuh jauh lebih kuat darinya, tetapi sulit untuk 
mempertahankannya. Dia bisa memegang pedangnya, tapi tangannya menjadi mati rasa. 

"Menurutmu aku akan memberimu waktu untuk bermain trik?" 

Dan dengan itu, pria itu menjadi kaget. 

'A-aku tahu itu. Dia bisa mendengar pesan telepati. ' 

Pria itu mengirim pesan telepati kepada bajak laut untuk membuat mereka menyerang 
Yeowun, tapi dia melakukannya sebagian untuk melihat apakah Yeowun benar-benar bisa 
mendengarnya. Dia berpikir jika Yeowun mendengar pesan telepati, kemungkinan besar 
dia akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. 

'Saya harus melarikan diri.' 

Pria itu menyerah untuk mendorong Bilah Naga Putih darinya. Dia kemudian 
memfokuskan energi ke punggungnya untuk memanfaatkan kekuatan yang digunakan 
Yeowun untuk menahannya. 

Tubuh pria itu menembus lantai kapal dan jatuh. Rencananya adalah menyerah pada 
pertempuran dan melarikan diri dengan menjatuhkan diri di bawah. 
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'Dia tidak akan mengejarku saat meninggalkan cucu Dokter yang saleh dengan semua bajak 
laut ini.' 

Saat dia jatuh ke bawah, dia memutar untuk menciptakan kekuatan pedang qi dan 
menghancurkan lantai di bawah. Tapi tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Yeowun telah 
menggunakan energi kekuatan untuk menghentikannya di udara. 

'Ugh. Kamu bodoh, mencoba memelukku dengan energi paksa. ' 

Energi kekuatan hanya bekerja pada pria lain jika pria itu berada di bawah prajurit tingkat 
master yang superior. Seorang prajurit tingkat master yang unggul dapat mengontrol qi 
mereka sendiri sepenuhnya, jadi mudah bagi mereka untuk memblokir energi musuh yang 
masuk ke dalam tubuh. 

HAH! 

Pria itu melepaskan energinya untuk membebaskan dirinya dari energi gaya. Tapi dia 
menjadi kaget dengan apa yang dilihatnya. Sesaat saat dia di udara, Yeowun sudah berada 
di lantai kapal di bawahnya. 

"K-kapan ?! Sialan! " 

Dia kemudian dengan cepat menggunakan formasi pedang saat dia jatuh. Itu adalah 
formasi yang kuat, layak untuk seorang prajurit tingkat master yang superior. Formasi 
pedangnya dengan cepat menyerang Yeowun. 

Ini adalah kesalahanmu karena mengambil posisi yang lebih rendah! 

Dia terkejut, tetapi dia masih memiliki tempat yang lebih tinggi. Tapi Yeowun sepertinya 
tidak khawatir. 

"Kesalahan? Kita akan lihat tentang itu. " 

Dan dengan itu, Pedang Naga Putih Yeowun melepaskan qi yang kuat dan menyerbu ke 
arah pria itu. Itu adalah salah satu Seni Ekstrem dari Dewa Pedang. 

"A-apa ?!" 

'Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanku yang menyerang harus lebih kuat! ' 

Formasi pedang pria itu dengan mudah dilawan oleh formasi pedang penyerbuan yang 
melesat. Tapi badai tidak berhenti di situ. Kekuatan pisau qi yang menghancurkan 
serangan pria itu dengan cepat menyerbu di sekitarnya, mencoba merobek tubuhnya. 

'B-blade force qi mengelilingi saya!' 
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Di atas kapal, para perompak sedang melihat ke arah lubang dengan tatapan tegang. 
Suaranya yakin bahwa mereka sepertinya sedang bertengkar. Segera, itu menjadi sunyi. 

"... Apakah sudah berakhir?" 

Saat itu, pria itu menembus lantai geladak, dan tubuh Yeowun menyerbu saat dia 
mengayunkan Pedang Naga Putih, seperti naga yang naik. 

"Aaaaaaaargh!" 

Tubuh pria itu disayat dengan kekuatan qi. Itu tidak memotongnya sepenuhnya, tetapi 
kulitnya terkoyak dan dipotong, membuatnya mengerikan. Pria itu bahkan berpikir 
mungkin lebih baik mati. 

"Aku belum bisa membiarkanmu mati." 
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Chapter 309 
Chapter 309: Dead man tells no tales (2) Yeowun dengan cepat menarik tangannya dan 
badai menghilang, memotong kedua lengan pria itu di bawah siku. 

"Aaaaaargh !!!!!" 

Pria itu jatuh ke geladak. Kulitnya robek dan lengannya dipotong, sehingga pria itu terus 
berteriak kesakitan. Yeowun menghampirinya. 

"Topimu hancur tapi aku masih tidak bisa mengenali wajahmu. Yah, itu tidak masalah. " 

Yeowun meletakkan tangannya di bawah perut pria itu. Pria itu tersentak dan berteriak. 

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

Saya melakukan ini. 

"Aaaaaaargh!" 

Yeowun segera menghancurkan energi internal pria itu. Dengan rasa sakit yang luar biasa 
dari semua lukanya, pria itu pingsan. Yeowun kemudian menyegel titik darahnya dan 
melemparkan tubuhnya dengan energi paksa ke arah Hu Bong dan Bakgi. 

"Hu Bong, pastikan dia tidak mati." 

"Ya tuan." 

Yeowun kemudian berbalik ke arah bajak laut. 

"Sekarang giliranmu." 

Chun Yeowun tidak pernah meninggalkan potensi bahaya, bahkan jika musuhnya lemah. 

"Haiiiiek!" 

Semua bajak laut ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. 

"M-monster!" 

Mereka mulai berlari ke semua sisi dengan panik. 

"L-lari!" 

"Lompat ke air!" 
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Mereka tidak peduli jika jumlah mereka melebihi musuh mereka. Mereka tidak peduli air 
sungai terlalu deras bagi mereka untuk berenang. Mereka hanya harus menjauh dari 
monster itu. Tapi... 

Siapa yang bilang kamu boleh pergi? 

Yeowun memberi isyarat untuk mengambil sesuatu dengan kedua tangannya, dan senjata 
yang dijatuhkan para perompak saat melarikan diri segera naik ke udara. Ada sekitar 60 
senjata. Yeowun memerintahkan ke Nano. 

'Nano, mode penargetan sendiri.' 

Suara Nano terdengar di kepalanya. 

[Mengaktifkan mode penargetan diri pada 63 senjata. Mengunci ke target...] 

Yeowun melihat lingkaran merah kecil muncul di atas para bajak laut yang melarikan diri 
ke segala arah. Lebih dari 60 senjata ditembakkan dan berputar-putar di sekitar kapal, 
mengarah ke luar. Para perompak menjadi kaget melihat senjata melayang di udara dan 
berhenti. Mereka menjadi ngeri melihat senjata diarahkan ke mereka. 

"L-lihat itu ..." 

"T-itu terlalu berlebihan!" 

Para perompak bahkan terlalu takut untuk bergerak. Mereka memiliki banyak pengalaman 
sebagai seniman bela diri Yulin, tetapi mereka tidak pernah mendengar atau melihat 
keterampilan yang begitu menakutkan. Yeowun lalu menjentikkan jarinya. 

[Memulai serangan.] 

Sebanyak 63 senjata mulai bergerak. Ini adalah pemandangan spektakuler dari senjata 
yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara untuk membunuh target mereka. 

"L-lari !!!" 

"Saya tidak ingin mati!" 

Kapal menjadi berantakan. Itu seperti medan perang di mana semua bajak laut mencoba 
lari, dan beberapa mencoba mempertahankan diri dari malapetaka yang akan datang. Tapi 
hasil dari pertempuran itu adalah pembantaian. Dengan senjata yang mencegah mereka 
melompat dari kapal, geladak berubah menjadi pertumpahan darah. 

"Argh!" 

"Ugh!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Puluhan bajak laut terbunuh oleh senjata yang bergerak sendiri. Teknik ini dengan mudah 
membunuh master level atas bahkan dengan menggunakan pedang berkarat dari Sword 
Creek, jadi efeknya meningkat saat digunakan dengan senjata normal melawan musuh yang 
lebih lemah. 

"K-kamu iblis!" 

Beberapa perompak berteriak dengan marah kepada Yeowun yang mengamati mereka 
dengan dingin saat pembantaian berlangsung. Dia memandang mereka seolah-olah semua 
ini normal. 

"A-aku harus pergi!" 

Semua kapal saling berhubungan dengan rantai, jadi mereka bahkan tidak bisa lari. Saat 
itulah salah satu pemimpin muncul dengan sebuah ide. 

"Y-ya! HEI! Hancurkan rantainya! " 

Mereka sudah melihat pedang udara kehilangan kendali saat itu menjadi jauh. Aliran 
sungai sangat cepat, jadi itu akan membuat mereka menjauh dari kapal lebih cepat. 

'Saya tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ayo putuskan ikatan dan pergi selagi kita 
bisa! ' 

Lebih dari 30% dari semua bajak laut sudah mati. Itu masalah waktu sebelum mereka 
semua musnah. 

"Cepat!" 

"Hancurkan rantainya!" 

Bajak laut yang menabrak kapal lain menggedor rantai untuk menerobos. Tapi kemudian 
beberapa pedang udara yang membantai para perompak terbang dan menghancurkan 
rantai untuk mereka. 

"Apa?" 

"K-kenapa?" 

Tidak mungkin Chun Yeowun akan melepaskan mereka. Sulit untuk dipahami, tetapi 
mereka segera mengetahui alasannya. Beberapa pedang udara kemudian berubah arah dan 
menembus dasar kapal lainnya, membuat lubang besar. Kapal mulai tenggelam. 

"T-kapalnya tenggelam!" 

"Sialan! Dia mengejar kapal! " 
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Yeowun menghancurkan semua kapal lain kecuali yang dia tumpangi. Penenggelamannya 
lambat, jadi bajak laut yang mencoba menghancurkan rantai untuk melarikan diri menjadi 
pucat. Kesempatan terakhir mereka untuk kabur telah hilang. 

"T-tarik jangkarnya!" 

"Iya!" 

Setidaknya mereka berharap aliran sungai akan mendorong mereka menjauh. Tapi 
kapalnya sudah tenggelam sehingga tidak bergerak seperti yang mereka harapkan. 

"A-itu tidak berhasil! Kapal itu tidak.... UGH! " 

Bajak laut yang mencoba menggerakkan kapal mati dengan pedang menembusnya. 

"Daego !!!" 

Pemimpin bajak laut yang memerintahkan untuk menghancurkan rantai itu meneriakkan 
namanya dengan putus asa. Dia kemudian merosot dan melirik ke arah Yeowun. 

"T... pria itu adalah iblis!" 

Sepertinya dia mencoba membunuh semua orang di atas kapal. Jeritan yang terdengar di 
seluruh kapal itu seperti lagu yang dibuat Yeowun saat dia menggerakkan tangannya. 

"Argh!" 

UGH! 

Dan para perompak akhirnya menyadari ketika mereka sekarat bahwa bencana terburuk 
telah melanda kapal mereka. 
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Chapter 310 
Chapter 310: Dead man tells no tales (3) "NNNGH!" 

Gam Miyan, yang titik darahnya disegel, mengerang karena dia tidak bisa berteriak. 
Matanya memerah karena air mata saat dia melihat ratusan bajak laut dibantai. Gerakan 
dan suaranya tersegel, tapi itu tidak menghentikan air mata yang menetes dari matanya. 

Bakgi kemudian diam-diam membalikkan badannya, karena dia pikir dia mungkin terlalu 
sedih untuk melihat pemandangan yang begitu kejam, bahkan jika musuh ini adalah bajak 
laut. Tapi matanya sebenarnya adalah orang yang benar-benar sedih, seolah dia sedang 
berduka untuk mereka. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. 

"Ini akan segera berakhir. Kami akan melahirkan bayimu di sini juga. " 

Bakgi berbicara, tapi dia balas menatapnya dengan marah. 

"NNGH!" 

Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi bahkan dengan bayi yang disandera, 
wanita itu memasang jebakan sebelumnya sehingga Bakgi mengira dia harus aman dan 
mengabaikannya. Hu Bong meliriknya dan mengirim pesan telepati. 

[Kamu tahu, aku tidak ingin berpikir seperti ini, tapi dia terlihat sangat marah pada kita 
seolah dia tidak ingin diselamatkan. Tidakkah menurutmu?] 

'...' 

Bakgi tidak menanggapi tatapan tidak nyaman Hu Bong. 

Pada saat yang sama, Penatua Keempat Yang Danwa dengan cepat membunuh bajak laut di 
menara pengawas dan menyusup ke gubuk yang setengah dibongkar. Tidak banyak orang 
di sekitar karena sebagian besar prajurit sudah berada di kapal. 

"Yang tersisa hanyalah wanita dan anak-anak." 

Sepertinya semua prajurit yang bisa bertarung ada di kapal, dengan hanya beberapa bajak 
laut yang tertinggal untuk berjaga. 

UGH! 

Yang Danwa pergi ke bajak laut lain berjaga-jaga dan mematahkan lehernya. Dia kemudian 
diam-diam menyembunyikan mayat di sudut. 

'Sembilan.' 
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Yang Danwa diam-diam membunuh semua bajak laut yang berjaga-jaga. Tidak perlu 
membunuh mereka semua karena identitas mereka tidak diungkapkan, tetapi tidak perlu 
meninggalkan potensi bahaya. 

'Dan para wanita di dalam gubuk ...' 

Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tidak mungkin orang-orang yang 
bersembunyi di dalam gubuk tahu apa yang telah terjadi. Bahkan pria bertopi bambu 
mengira Yeowun dan kelompoknya berasal dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

'Itu saja?' 

Yang Danwa dengan cepat menemukan gubuk kapten. Itu adalah salah satu gubuk terbesar 
dan paling mewah dengan dekorasi sehingga terlihat jelas. Kulit harimau besar yang 
menutupinya adalah hadiah mati. 

"Aku merasakan dua di dalam." 

Yang Danwa dengan hati-hati berjalan mendekat dan mendengar suara nafas, dan langkah 
kaki berjalan melintasi ruangan. Dia membuka gubuk dan masuk. Wanita paruh baya yang 
dengan lembut membelai bayinya menjadi kaget dan mencoba berteriak. 

"Ky..." 

Yang Danwa segera menyegel titik darahnya untuk membuatnya pingsan dan menyambar 
bayi itu sebelum jatuh ke tanah. Bayi itu mencoba menangis, jadi dia menekan titik 
darahnya agar bayi itu tertidur. 

Yang Danwa kemudian menatap wanita itu dengan getir. Itu adalah wanita biasa yang tidak 
belajar seni bela diri apapun, tetapi tidak ada pilihan karena dia melihat wajah Yang 
Danwa. Dia kemudian menjentikkan lehernya tanpa ragu-ragu dan meninggalkan gubuk. 
Yang Danwa dengan cepat melangkah masuk dan kembali ke dasar sungai di dekat kapal. 

"Ah!" 

Yang Danwa menjadi heran. Pertarungan belum dimulai saat dia pergi, tapi tidak ada 
pemandangan dari lima kapal lain yang terhubung dengannya. Bahkan kapal besar yang 
memuat kargo kini tenggelam di bawah sungai. 

'Dia membunuh semua orang dalam waktu singkat ini!' 

Itu mungkin karena kekuatan mengerikan Yeowun. Tingkat prajurit master tertinggi sudah 
cukup untuk dianggap sebagai salah satu dari lima prajurit teratas Yulin. Tapi 
kecepatannya masih terlalu cepat. 

'Apakah dia menggunakan teknik itu dari sebelumnya?' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yang Danwa masih memiliki pemandangan di kepalanya, di mana ratusan pedang telah 
membantai para bajak laut. Itu adalah teknik yang belum pernah dilihat oleh prajurit kuat 
Yang Danwa sebelumnya. Itu cukup bahkan membuatnya menjadi takut. 

[Penatua Yang. Cara ini.] 

Dia kemudian mendengar pesan telepati Hu Bong dan berbalik ke arah itu. Hu Bong sedang 
melampiaskannya di sekitar bukit menuju gunung. Dan saat dia berlari ke sana, dia 
menemukan kelompok Yeowun menunggunya di balik semak-semak. 

"Saya melakukan apa yang Anda perintahkan." 

"Kerja bagus." 

Yeowun mengangguk setelah memeriksa bayinya. Yang Danwa kemudian melirik Bakgi 
yang sedang menggantung seorang pria bersimbah darah di dekat pohon. Dengan 
melihatnya dengan dua lengan yang hilang, mudah untuk melihat siapa yang 
melakukannya. 

"Tuhan melakukannya lagi." 

Sepertinya siapa pun yang menganggap Chun Yeowun sebagai musuh akan kehilangan satu 
atau dua lengan. Yang Danwa kemudian teringat bahwa lebih dari setengah pangeran telah 
kehilangan tangan mereka dalam kompetisi tersebut. Ini membuatnya merinding. 

'Hah?' 

Dia kemudian menyadari bahwa Gam Miyan agak aneh. Dia tidak bisa bergerak dengan titik 
darahnya tersegel, tetapi dia menangis dan dia gemetar. 

Letnan Hu, ada apa dengan dia? 

"Saya tidak yakin. Kami tidak membebaskannya karena tampaknya tidak benar, tetapi dia 
sudah seperti itu sejak saat itu. Dia melihat kita seolah-olah kita orang jahat. " 

"Hmmm?" 

Yang Danwa menjadi bingung. Dia kemudian berpikir mungkin dia khawatir karena dia 
belum melihat bayinya, jadi dia mengambil bayi itu dan menunjukkannya kepadanya. 

"Kami melahirkan bayimu di sini." 

Mata Gam Miyan kemudian berubah menjadi lega saat dia melihat bayi itu. Yeowun 
kemudian membiarkan mereka membebaskannya untuk berbicara. Dia tidak stabil sampai 
beberapa waktu yang lalu, tetapi dia sekarang telah melihat bayi itu jadi dia pikir dia akan 
baik-baik saja. Tapi saat mereka membebaskan Gam Miyan, dia mulai berteriak. Suara itu 
bahkan membangunkan pria yang pingsan. 
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Pria itu sedikit membuka matanya untuk memeriksa situasinya dan menyadari bahwa dia 
tetap hidup. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Dia kemudian berpura-pura tetap pingsan dengan menutup matanya. Dia tidak bisa 
melarikan diri karena dia diikat dengan tali. 

"NNNGH!" 

Yang Danwa meraih mulutnya. Dia berpikir untuk memasang segel kembali sehingga dia 
akan diam, tapi dia kemudian menjadi penasaran dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" 

Dia kemudian balas menatap Yang Danwa seolah ingin mengatakan sesuatu. 

"Jika kamu berteriak lagi, aku akan membuatmu diam lagi." 

Matanya memutar ke atas dan ke bawah, mengangguk. Yang Danwa kemudian melepaskan 
mulutnya dan Gam Miyan berbicara dengan marah. 

"Hah... hah... kamu biarkan saja suamiku tenggelam di bawah air. Apa menurutmu aku akan 
berterima kasih untuk itu? " 

"Suami Anda?" 

Yang Danwa, Bakgi dan Hu Bong semuanya mengerutkan kening karenanya. Mereka tidak 
bisa mengerti apa yang dia katakan. Yang Danwa kemudian bertanya padanya. 

"Apakah kamu berbicara tentang First Mate itu?" 

"Iya! Kalian semua mendengar bahwa dia adalah suamiku dan bagaimanapun juga kau 
biarkan dia mati! " 

Anehnya, Gam Miyan mengira First Mate yang meninggal itu sebenarnya suaminya. Bakgi 
kemudian menjadi tercengang tentang air mata Gam Miyan di kapal. 

'Jadi, dia menangis karena dia benar-benar sedih untuk mereka?' 

Dia pikir dia menangis hanya karena dia takut melihat pemandangan yang begitu kejam. 
Alasan dia pingsan saat kapal tenggelam karena suaminya, First Mate, ikut tenggelam 
bersama kapal. Dia kemudian memelototi Yeowun dan berbicara. 

"Dan prajurit kita... bagaimana kamu bisa membunuh mereka dengan cara yang begitu 
kejam ?! Hanya karena Anda memiliki kekuatan, Anda tidak dapat membunuh orang 
seperti jika mereka adalah hewan! Dasar iblis! " 

"Setan..." 
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Chapter 311 
Chapter 311: Dead man tells no tales (4) Dia tampak sangat marah tanpa alasan. 
Kebanyakan orang akan terlalu takut bahkan untuk berbicara dengan Chun Yeowun setelah 
melihat apa yang telah dia lakukan, tapi dia tampaknya tidak peduli. 

'A-apakah dia benar-benar marah?' 

Hu Bong menjadi tercengang sementara Yeowun menyipitkan matanya. Reaksi Gam Miyan 
di luar penjelasan logis sehingga Yeowun pun menjadi penasaran. Hing Wunja dengan jelas 
mengatakan di bawah serum kebenaran bahwa cucu Tabib Suci telah diculik. 

'Mengapa dia berpihak pada para perompak itu ketika dia diculik?' 

Saat itulah Nano menjawab pikirannya. 

[Ini sepertinya cocok dengan kasus Stockholm Syndrome.] 

"Sindrom Stockholm?" 

[Ini adalah gejala di mana seseorang menemukan simpati dengan penyerang secara mental 
dan spiritual. Jika menjadi berlebihan, terkadang berkembang menjadi perasaan kasih 
sayang seperti cinta.] 

'Apa? Saya bahkan tidak membayangkan hal seperti itu akan ada. ' 

Masih sulit dipercaya bahkan setelah mendengarnya. Namun bagi pria yang diikat di pohon 
tersebut, ia justru terhibur dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu keadaan Gam Miyan 
karena ini dilaporkan beberapa kali. 

'Jadi, memang benar bahwa cucu dari Tabib yang saleh menjadi sangat dekat dengan 
Pasangan Pertama Keluarga Yongho... haha.' 

Inilah sebenarnya mengapa Gam Miyan membantu pria itu memasang jebakan. Dia tidak 
membantu hanya karena dia harus menyelamatkan bayinya. Baginya, keluarga Yongho 
sebenarnya adalah keluarga dan teman-temannya. Setahun di penangkaran telah 
mengubahnya dengan sangat drastis. 

'Ada pengorbanan tapi ini sepertinya bagus. Dia tidak akan mencoba membantu mereka. ' 

Apakah itu berjalan seperti yang diharapkan pria itu? Gam Miyan memelototi Yeowun dan 
yang lainnya dengan mata dendam. 

"Kamu datang karena nenekku memintamu? Maka saya yakin Anda mengejar nenek saya 
untuk membuatnya memperlakukan seseorang. Bukankah begitu? Bukankah itu tujuanmu 
datang ke sini? ' 
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Gam Miyan pintar. Dia tidak semua benar dengan tebakannya, tapi tetap saja serupa. Tentu 
saja, satu-satunya hal adalah neneknya berjanji untuk melayani Penguasa Kultus Iblis 
sebagai imbalan. 

"Tenang. Kami di sini karena nenekmu benar-benar ingin menyelamatkanmu. Kami 
mendengar Anda diculik dan kapten itu mengancam kami dengan bayinya. Bagaimana 
kami tahu bahwa Anda berteman dengan mereka? " 

Yang Danwa berbicara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mungkin wanita itu 
berubah pikiran ketika dia mengira dia telah kehilangan segalanya. Gam Miyan berteriak, 
"Bah! Omong kosong! Bahkan jika itu benar, kamu masih membunuh bangsaku. Kamu tidak 
akan mendapatkan apapun dariku! " 

"Hmph. Itu bukan niat kami. Sudah kubilang kita tidak tahu. " 

"Apakah tidak apa-apa karena kamu tidak tahu? Biarkan saya memberi tahu Anda dengan 
jelas. Saya tidak akan membantu Anda mendapatkan apa pun yang Anda coba dapatkan! " 

"Apa? Apa yang kamu bicarakan?" 

Hu Bong, yang menatapnya dengan tercengang, mengerutkan kening dan bertanya. Gam 
Miyan kemudian berteriak seolah-olah dia mengutuk mereka semua. 

"Saya tidak akan pergi ke nenek saya. Jika Anda membawa saya dengan paksa, saya akan 
mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membantu salah satu dari Anda! Saya akan 
melakukan apa pun untuk melakukan itu! Anda akan merasakan sakit saya ketika Anda 
kehilangan orang yang Anda cintai yang Anda coba selamatkan! " 

Dia menyatakan bahwa dia akan menghalangi dengan menggunakan semua yang dia miliki. 
Dia tidak berterima kasih karena diselamatkan. Ini tidak diharapkan sama sekali. 

'Ha ha ha! Ini menarik. Anda memiliki cucu perempuan tetapi dia tidak akan menurutinya, 
dia hanya akan mengganggu rencana Anda! Kalian semua tidak akan mendapatkan apapun! 
' 

Pria itu menjadi bersemangat saat dia berpura-pura masih tertidur. Sepertinya kelompok 
Yeowun akan mengalami kesulitan karena mereka sekarang harus menemukan cara untuk 
mengembalikan gangguan ini. Mereka harus membawanya, tetapi dia akan jauh dari 
bantuan. 

'Kamu membayar harga untuk membuatku seperti ini.' 

Dan saat itulah dia mendengar Hu Bong berbicara. 
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"...Sayang sekali. Anda pikir kami adalah beberapa orang lemah dari the Forces of Justice? 
Dan Anda akan menyesal ketika Anda menyadari apa yang Tuhan kita akan pilih untuk 
lakukan. " 

"Tuan?" 

Mata Gam Miyan menjadi besar karena pedang Hu Bong. Pria itu juga menjadi kaget. Hanya 
ada satu orang yang dipanggil sebagai 'Tuan' di seluruh Yulin. 

'Bhagavā... tunggu. Apakah itu...' 

Chun Yeowun kemudian menatap Gam Miyan dengan dingin dan berkata, "Apakah 
menurutmu hanya kamu yang merasakan sakit karena kehilangan orang yang dicintai?" 

"I-itu...!" 

"Aku tidak peduli jika kamu mencintai orang yang menculikmu, aku juga tidak peduli jika 
kamu sedih karena mereka mati." 

Gam Miyan kehilangan kata-kata. Ini bukanlah reaksi yang dia antisipasi. 

"Dan kamu bilang kamu akan menghalangi jalan kami tidak peduli apa yang dibutuhkan?" 

"T-tentu saja! Kamu membunuh suamiku jadi aku... " 

Tetapi dia tidak bisa melanjutkan, karena semua orang yang memandangnya tampak 
dingin dan tanpa emosi. Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Kami akan membawamu kembali tidak peduli apa yang kamu katakan." 

Gam Miyan lalu menyipitkan matanya. 

"Hah! Itu tidak akan ada gunanya! Aku akan memberitahu nenek untuk... " 

"Kamu tidak akan." 

"A-apa? Tentu saja aku akan memberitahunya... " 

"Tidak akan, jika kamu mati." 

"?!" 

Gam Miyan menjadi kaget. Pria yang berpura-pura pingsan juga menjadi kaget. 

"Elder Yang, apa yang Anda katakan?" 
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"Yah, biasanya para sandera mati dalam perkelahian besar. Kami bahkan beruntung bisa 
menemukan jenazahnya. Tabib yang saleh akan sedih ... tapi kita tidak punya pilihan. " 

Gam Miyan menjadi muram mendengar kata-kata Yang Danwa. Cara berpikir dan tindakan 
yang dilakukan orang-orang ini berbeda dengan orang normal atau orang-orang dari the 
Forces of Justice. 

"T-tunggu... apa kau akan membunuhku? A-apa kau sudah gila !? Anda di sini untuk 
menyelamatkan saya! " 

"Aku menyelamatkanmu karena kamu punya kegunaan." 

"Sebuah kegunaan ?!" 

"Kamu tidak ada gunanya jika kamu bukan cucu dari Tabib yang saleh. Tapi Anda hanya 
membuang satu-satunya nilai Anda. " 

"A-apa !!" 

Orang biasanya berubah pikiran ketika hidup mereka dalam bahaya. Perasaannya yang 
tidak bekerja saat marah sekarang kembali. Tapi sudah terlambat. Yeowun berbicara 
dengannya dengan suara rendah, seolah dia sedang berbisik. 

"Beruntung bayi Anda tertidur." 

Gam Miyan kemudian menjadi pucat karena suaranya. 

"K-kamu dev..." 

Tapi Yeowun mengayunkan tangannya sebelum dia bisa menyelesaikannya, dan lehernya 
berbalik karena kekuatan energi yang kuat. 

UGH! 

Dan dengan terengah-engah, tulang leher Gam Miyan hancur dan mati. Dia marah, tetapi 
dia membayar harga karena tidak memilih seseorang untuk diacau dengan bijak dengan 
kematian. 

'Apa!' 

Pria itu menjadi kaget. 

'T-orang-orang ini gila! Mereka benar-benar membunuhnya! ' 

Dia tidak membayangkan bahwa mereka akan membunuh cucu perempuannya, satu-
satunya bagian yang memungkinkan yang akan membuat Dokter yang saleh bekerja tanpa 
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ragu-ragu, bahkan di depan seorang bayi. Saat itulah dia mendengar seseorang berjalan ke 
arahnya. 

Pria yang mendekatinya meraih lehernya. Dia membuka matanya dan melihat Yeowun 
menatapnya. 

"Apa menurutmu aku tidak akan tahu kalau kamu berpura-pura tidur?" 

"!!!!" 

Pria itu menjadi kaget. Tidak mungkin Yeowun tidak memperhatikan pola pernapasan yang 
berbeda setelah pria itu bangun. 

"Sekarang, giliranmu." 
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Chapter 312 
Bab 312: Pengganti (1) Suatu malam yang gelap dengan hanya beberapa obor yang 
menerangi daerah itu... seseorang muncul di desa Keluarga Yongho yang dikelilingi oleh 
hutan dekat Sungai Kuning. Suara langkah kaki kecil tapi konstan membuktikan bahwa 
pengunjung itu adalah seorang seniman bela diri. Tapi pria ini memiliki penampilan yang 
sangat berbeda. Dia memiliki dua pedang yang sangat besar di belakang punggungnya yang 
dibungkus dengan pola silang di punggungnya, dengan seekor harimau di bahunya. Dia 
memasuki desa Keluarga Yongho dengan seekor harimau mati. Saat dia masuk ke desa, 
wajahnya terlihat di bawah obor. Dia memiliki rambut kusut dengan pakaian yang terbuat 
dari kulit binatang, dan dia berusia pertengahan 20-an. "Hmm?" Dia menjadi terkejut saat 
masuk ke desa. 'Ini aneh. Saya yakin sudah waktunya bagi para perompak untuk kembali 
dan beristirahat. ' Dia hanya merasakan sekitar 50 orang di sekitar desa, dan semuanya 
tampaknya perempuan atau anak-anak. "Yah, itu bukan urusanku." Apapun masalahnya, 
tugasnya adalah melihat 'dia', bukan bajak laut lain, jadi tidak masalah. Pemuda itu berjalan 
langsung ke suatu tempat di dalam desa seolah-olah dia telah mengunjungi tempat ini 
berkali-kali. Dia menuju gubuk besar, lebih besar dari gubuk manapun di dalam desa. Saat 
dia mendekati gubuk, dia berhenti saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia kemudian 
pergi ke area di dalam pagar tempat kendi itu dikumpulkan. "Hah?" Ada mayat bajak laut 
yang terlipat di balik toples besar. Kematian itu disebabkan lehernya yang patah. 'Apakah 
dia terlipat sehingga dia bisa bersembunyi di belakang?' Pemuda itu kemudian menyadari 
ada sesuatu yang tidak beres. Dia menjatuhkan harimau itu ke tanah dan menggedor gubuk 
itu. Gubuk itu harus memiliki 'dia' dan suaminya tetapi dia tidak dapat merasakan siapa 
pun di dalamnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan pengasuh yang selalu tinggal di dalam 
gubuk. 'Ugh. Aku butuh obat sialan itu ... ' Dia melihat sekeliling dan berjalan ke salah satu 
ruangan di dalam gubuk. Itu tampak seperti ruang obat, jadi dia memeriksa untuk melihat 
apakah ada obat yang dia butuhkan di sana. Tetapi semua tanaman obat dalam keadaan 
aslinya tanpa tanda-tanda adanya campuran. 'Ugh. Tidak ada apa-apa di sini.' Dia kemudian 
meninggalkan gubuk dan pergi ke tempat lain. Itu untuk menanyakan seseorang tentang 
apa yang sedang terjadi, karena dia merasakan kehadiran manusia di dekatnya. Dengan 
suara keras di pintu, seorang wanita paruh baya keluar, bangun dari tidurnya. "Ugh, siapa 
yang menggedor pintu di malam hari... uh?" Dia menjadi kaget melihat pemuda itu. 
Sepertinya wanita itu sangat mengenal pria ini. Dia bertanya dengan suara gemetar, 
sepertinya takut padanya. "K-kenapa kamu di sini di gubukku? Bukankah kau di sini untuk 
melihat Lady G... Oh! " Dia kemudian menyadari Gam Miyan tidak ada di rumahnya. 
Mungkin itulah sebabnya pemuda ini mendatanginya sebagai gantinya. "Dimana dia?" "K-
kamu berbicara tentang Lady Gam, kan?" "Ya." Wanita itu memberitahunya bahwa Gam 
Miyan berada di tengah sungai dengan kapal perang. Pria muda itu berterima kasih 
padanya karena telah memberitahunya dan menghilang. Ketika dia menghilang, wanita itu 
menjadi lega dan jatuh ke tanah dan bergumam. "Wah... itu menakutkan. Saya berharap 
kami memindahkan desa kami dengan cepat. " Itu selalu menakutkan untuk melihat 
pemuda ini, karena semua orang takut pemuda ini akan membuat pria mengerikan itu 
muncul. Pada saat yang sama, di tengah gunung tepat di depan dasar sungai tempat kapal 
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perang tenggelam di dekatnya, pertanyaan diadakan pada pria yang digantung di pohon 
besar dengan tangan hilang. Mata pria itu mati rasa dan dia menggumamkan sesuatu. "... 
Dan itu... membentuk Persaudaraan..." "Hmm." Chun Yeowun dan anggotanya 
mendengarkan dia. Yang Danwa menyentuh dagunya dan berbicara. "Saya tidak 
membayangkan Pasukan Keadilan akan memiliki ekstrimis seperti itu di antara mereka." 
Hu Bong menjawab karena dia tercengang. "Orang-orang ini gila. Saya memahami dunia 
keadilan dan semuanya, tetapi membunuh semua orang yang terkait dengan Kekuatan 
Jahat dan kultus bahkan ke kerabat jauh? Ini gila. " Persaudaraan Langit Biru. Sebuah 
organisasi rahasia di dalam Forces of Justice memiliki tujuan membuat langit biru. 
Terungkap bahwa organisasi ini diciptakan dengan tokoh-tokoh kuat Pasukan Keadilan 
berkumpul bersama. Semua individu ini adalah ekstremis di dalam faksi. Pria di bawah 
serum kebenaran mengungkapkan segala sesuatu tentang tujuan Ikhwan dan bagaimana 
itu diciptakan. Mereka berada di bawah khayalan! Hu Bong berteriak dengan marah karena 
dia telah marah sejak dia mendengar motif mereka. Seperti yang disebutkan, tujuan Blue 
Sky Brotherhood adalah untuk membunuh semua orang yang tidak memihak keadilan 
mereka. Mereka tidak peduli tentang bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, hanya 
jika mereka berhasil. Ini bukanlah apa yang awalnya dicari oleh Forces of Justice. "Mereka 
tidak punya hak untuk menyebut diri mereka sebagai Pasukan Keadilan." Bakgi berbicara 
dengan cemberut. Metode berpikir bahwa pengorbanan itu lebih sesuai dengan apa yang 
mungkin dilakukan Kekuatan Jahat. 'Presiden dan lima perwira...' Organisasi itu memiliki 
seorang pemimpin yang disebut presiden, lima perwira, dan prajurit kuat lainnya. Lima 
petugas disebut majikan. Yeowun melanjutkan pertanyaannya. "Apakah kelima perwira itu 
memiliki peringkat?" Dengan Yeowun menjentikkan jarinya, pria itu, yang dinyatakan 
sebagai salah satu master, berbicara. "Tidak... selain... presiden... kita semua... sama." 
Tuannya tidak terlihat sehat. Alasan mengapa dia berbicara perlahan adalah karena dia 
berada di bawah dosis serum kebenaran. 'Kekuatan internalnya hancur, tapi dia masih 
seorang prajurit tingkat master yang superior. Kekuatan mentalnya sangat kuat. ' Master 
menolak serum kebenaran pada awalnya. Dia tidak bisa berpikir jernih setelah suntikan 
tetapi dia masih menolak. Ini membuat Yeowun menambahkan lebih banyak serum 
kebenaran, tapi itu membuat pria itu hampir berhalusinasi. "Aku harus membuatnya 
cepat." Matanya setengah tertutup, jadi sepertinya Yeowun tidak punya banyak waktu. 
"Beri tahu saya semua nama petugas." Ini adalah informasi penting, karena informasi ini 
akan memungkinkan Yeowun untuk bersiap di masa depan. Sang guru tersentak 
mendengar pertanyaan itu dan mulai menolak. Yeowun menjentikkan jarinya lagi dan 
tuannya mulai berbicara. "T... Namking pemimpin keluarga... Namking Keng..." 

--> 
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Chapter 313 
Chapter 313: A successor (2) 'Namking Keng!' 

Yang Danwa menjadi kaget. Keluarga Namking adalah keluarga terkuat di antara lima 
keluarga teratas Yulin. Namking Keng adalah pemimpin rumah, salah satu yang terkuat 
dalam Sembilan Kuat, dan dia hampir naik sebagai salah satu dari lima pejuang teratas 
dalam waktu dekat. 

"M..Mudan... Hing Wunja..." 

"Ah." 

Mereka tahu Hing Wunja ada hubungannya, dan dipastikan bahwa dia sebenarnya adalah 
seorang perwira. Klan Mudan adalah salah satu yang terkuat, bersama dengan klan Sorim 
dan Flower Mountain di antara sembilan klan. 

"Tang Philson dari Sachun..." 

"... Aku berharap banyak dari mereka." 

Keluarga Sachun dari lima keluarga adalah salah satu orang paling agresif di antara 
Angkatan Keadilan. Mereka berjalan di jalan keadilan, tetapi mereka masih menggunakan 
racun dan berbagai jebakan. Tang Philson, peringkat kedua dalam keluarga, kehilangan 
putrinya dalam perang antara keadilan dan kejahatan, jadi dia membenci Kekuatan Jahat 
dengan hatinya. Dia bukan salah satu dari Sembilan Kuat, tapi dia dikenal karena 
kemampuannya menggunakan racun. 

"Dan... dan... Uaaaarg..." 

Tuan itu kemudian mulai mengerang. Pembuluh darah muncul di dahinya, mengakibatkan 
sakit kepala yang parah. 

[Overdosis serum kebenaran tampaknya memengaruhi otak target.] 

Yeowun mengerutkan kening mendengar kata-kata Nano. Itu benar, tetapi tampaknya pria 
ini juga sedang berjuang untuk menyebarkan informasi lebih lanjut. 

"Ggggrrr...." 

Mata pria itu berputar ke belakang, hanya menunjukkan bagian putihnya. Dia gemetar saat 
dia bergumam. 

"Saya... Saya Feng... Muwar... dari keluarga Habuk..." 
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Ini adalah identitas asli pria itu. Dia berasal dari keluarga Habuk, yang dikenal karena 
keterampilan darah mereka, dan peringkat kedua dalam keluarga. Dia adalah salah satu 
dari Sembilan Kuat. 

"Ar... .ggg..." 

[Nafas target menjadi lebih lemah.] 

Sialan! 

Yeowun mengirimkan energi internalnya ke dalam tubuh Feng Muwar agar dia bisa tetap 
hidup. Tapi Feng Muwar tanpa kerusakan internalnya seperti stoples yang pecah. 

'Aku harus mendengar siapa presidennya!' 

Gemetar Feng Muwar mulai mereda, dan Yeowun mengguncang tubuhnya yang sekarat. 

"Hei! Siapa presidennya ?! " 

Yeowun menjentikkan jarinya ke telinga Feng Muwar. Tapi dia hampir mati. 

"Rrrrggg..." 

Yeowun mengguncang tubuh dengan satu tangan dan menjentikkan jari di telinga berulang 
kali. 

"Presid... ent... only... berbicara kepada... Namking..." 

Feng Muwar meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Cederanya parah 
sehingga dia tidak bisa menahan jumlah dosis serum kebenaran. Yang Danwa meletakkan 
tangannya di dada untuk memeriksa dan menggelengkan kepalanya. 

"Dia sudah mati, Tuanku." 

Tetapi mereka memiliki cukup informasi yang dibutuhkan. 

"... Apakah dia mengatakan bahwa Namking Keng harus tahu siapa presidennya?" 

"Sepertinya mungkin, Tuanku. Tapi mencari tahu darinya akan sulit. " 

Yeowun mengangguk pada jawaban Yang Danwa. Yeowun telah belajar banyak tentang 
Yulin setelah dia menjadi Tuhan. Namking Keng adalah salah satu dari 17 pemimpin klan 
Yulin. Dia adalah pemimpin ketiga, sedangkan pemimpin ke-4 sampai ke-17 berada di level 
yang sama, mereka yang ketiga dan di atasnya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan 
sejati atas seluruh faksi Pasukan Keadilan. Namking Keng adalah Komandan Pemburu Iblis, 
salah satu dari dua pasukan dalam faksi. Tentara Pemburu Iblis secara harfiah diciptakan 
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untuk melawan Kultus Iblis, dan Namking Keng adalah komandannya. Dia adalah orang 
yang bisa memesan lebih dari 30 ribu prajurit yang dimilikinya. 

"Ini akan sulit. Setidaknya kami memiliki informasi penting, kami ne... " 

Tapi sebelum Yang Danwa bisa menyelesaikannya, Yeowun menoleh ke arah sungai. Itu 
sedikit lebih lambat dari Yeowun, tetapi Yang Danwa juga memperhatikan sesuatu dan 
berbalik ke arah sungai. 

[Tuanku. Ada seseorang di sana... dia tampaknya cukup kuat. Saya kira dia dari Blue Sky 
Brotherhood.] 

[...Kelihatannya begitu.] 

Yang Danwa meletakkan jarinya di dekat mulutnya untuk memberi tanda pada Bakgi atau 
Hu Bong agar tetap diam. Mereka mengangguk dan terdiam tapi sudah terlambat. Musuh 
tidak merasakan Yeowun atau Yang Danwa, tetapi dia telah merasakan Hu Bong dan Bakgi. 

Yang Danwa memperingatkan dan keduanya bersiap dengan ekspresi tegang. Segera, 
mereka mendengar suara sesuatu yang datang melalui semak-semak. Pria itu segera 
muncul. Dia memiliki dua pedang raksasa di punggungnya dengan rambut kusut. 

"Hah? Enam?" 

Wajah pemuda itu menjadi aneh. Dia pikir dia hanya merasakan dua, tetapi ada empat 
orang lagi, termasuk dua yang mati. 

'Oh tidak!' 

Dia kemudian melirik Gam Miyan di tanah. Dia tidak bernapas dan bahkan tidak bergerak 
dengan kulitnya menjadi pucat. Dia sudah mati. 

Sialan! 

Pemuda itu menjadi marah dan memelototi Yeowun dan yang lainnya. 

"Apakah kamu membunuhnya ?!" 

Dia kemudian menyerang sambil mengeluarkan pedang besarnya dan langsung menuju ke 
Bakgi, yang paling dekat dengan tubuh Gam Miyan. 

'Itu besar!' 

Pedang itu sangat besar, sekitar 2 meter. Pemuda itu menghunus pedangnya dari atas dan 
Yang Danwa menyerang untuk bertahan. Telapak tangan Yang Danwa dikelilingi oleh 
kekuatan biru qi. Greatsword juga memiliki kekuatan biru qi, tetapi Yang Danwa lebih kuat 
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dengan energinya, sehingga pemuda itu terlempar ke belakang. Dia membalik di udara dan 
jatuh ke tanah dan mengerutkan kening. 

"Sialan. Aku ingin mengalahkan yang lemah dulu. " 

"Lemah?!" 

Bakgi menjadi muram mendengar kata-kata yang baru saja diucapkannya. 

[Kapten Bakgi, dia lebih kuat darimu.] 

[Apa?] 

Yang Danwa menyuruh Bakgi untuk mundur. Dia tahu Bakgi tidak akan dibunuh sekaligus, 
tapi dia merasakan bahaya yang tidak pasti dari pria itu dan harus melompat masuk. 
Pemuda itu meludah dan mengeluarkan pedang besar lain dari punggungnya. 

"Sialan. Saya tidak ingin melakukan ini. " 

Itu tampak mencengangkan melihat dia memegang dua pedang raksasa di tangannya 
dengan mudah. Ada sangat sedikit yang menggunakan pedang ganda dalam Yulin, karena 
kebanyakan prajurit hanya berkonsentrasi pada satu senjata. Yang Danwa mulai berpikir. 

'Aku mendengar di suatu tempat ... tentang orang yang menggunakan dua pedang besar ... 
di mana aku ...' 

"Dua pedang hebat... dua... OH! Aku tahu! Pedang Ganda Bela Diri! " 

"Oh bagus..." 

Pria muda itu mengerutkan kening mendengar teriakan Yang Danwa. 
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Chapter 314 
Bab 314: Pengganti (3) Lima prajurit terbaik Yulin. 

Seniman bela diri Yulin mulai memanggil lima prajurit terkuat dari seluruh Yulin dan 
memanggil mereka seperti itu. Entah kenapa jumlahnya hanya lima, tapi lima tokoh ini 
menjadi tradisi dalam sejarah Yulin. Keadilan Utara, Setan Selatan, Penantang Timur, Kuat 
Barat, dan Ganda Tengah. 

North Justice Blade, Yi Mok. 

Raja Iblis Selatan, Chun Yujong. 

Dewa Penantang Timur, Ark Wui. 

Raja Kuat Barat, Hang Yen. 

Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing. 

North Justice Blade Yi Mok adalah pemimpin dari klan Yulin, dan pemimpin klan dari klan 
Justice. Klan Justice bukanlah salah satu dari Sembilan Klan Besar, tetapi secara historis 
mereka memiliki banyak prajurit terkuat di Pasukan keadilan. 

Adapun Raja Iblis Selatan, awalnya ditujukan kepada Chun Inji, tetapi setelah mengalahkan 
Aliansi Pasukan Jahat di pertempuran Sawon Plains, Chun Yujong menggantikan nama itu. 

Hang Yen, Raja Kuat Barat telah mendapatkan gelar tersebut setelah bertarung di antara 
para pejuang Pasukan Jahat untuk naik ke puncak, yang kuat tetapi juga sangat tertarik 
pada trik dan jebakan. 

Ketiga orang di atas adalah pemimpin dari tiga faksi besar yang mengendalikan seluruh 
Yulin. Dua lainnya adalah orang yang tidak terkait dengan tiga faksi. Mereka hanya meraih 
gelar melalui seni bela diri. 

East Challenger God Ark Wui adalah pria yang sangat misterius yang tidak banyak 
diketahui orang tentang dirinya. Satu-satunya hal yang diketahui tentang dia adalah bahwa 
dia telah menjadi salah satu prajurit top tanpa senjata, jadi dia mendapatkan gelar Dewa 
Penantang. 

Tapi Wang Jing justru sebaliknya. Namanya sangat terkenal sehingga semua orang di Yulin 
pernah mendengar tentang dia. 

'Bukankah dia yang bertanggung jawab atas kelahiran 18 Keluarga Sungai?' 

Chun Yeowun memikirkan hal ini saat Yang Danwa menyebutkan namanya. Ini tidak 
berarti bahwa Wang Jing adalah orang yang menciptakan 18 Keluarga Sungai. Awalnya ada 
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masa ketika Sungai Kuning dipenuhi bajak laut. Pada saat itu, nama bajak laut adalah 30 
Keluarga Sungai, dengan lebih dari 10 ribu bajak laut mengendalikan seluruh Sungai 
Kuning. 

'Pria yang membunuh lebih dari tiga ribu bajak laut sendirian.' 

Itu adalah Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing. Dia sebenarnya adalah salah satu dari Jiang 
Hu Ten Strong (Sekarang Sembilan Kuat). Setelah kehilangan istrinya dalam suatu insiden 
tertentu, dia menjadi marah dan membantai lebih dari 3 ribu bajak laut, memperkecil 
ukuran organisasi bajak laut menjadi setengahnya. Ini membuat Pasukan Jahat 
mengincarnya, dan Wang Jing juga dicap sebagai pembunuh dari Pasukan Keadilan karena 
membunuh begitu banyak, dan menghilang. 

'Ini buruk...' 

Pemuda itu tampak gelisah. Dia tidak berpikir seseorang akan mengenali nama hanya 
dengan dia menggunakan dua pedang. 

'Ayah benar.' 

Ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menggunakan dua pedang 
kecuali jika nyawanya dalam bahaya. Dia mendengar bahwa ayahnya sudah lama 
menghilang dari Yulin, jadi jika pria itu mengenalinya, maka itu menunjukkan bahwa pria 
itu memiliki pengalaman di Yulin. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Pemuda itu menyadari bahwa pria paruh baya itu lebih kuat darinya. Dia marah setiap kali 
dia melirik tubuh Gam Miyan, tapi sepertinya tidak ada pilihan. 

'Baiklah. Ayo kabur. ' 

Dia kemudian mencoba untuk berbalik ketika seseorang menyerangnya dan 
menendangnya. Dengan lebih dari sepuluh tendangan datang padanya, pemuda itu 
menggunakan pedang besarnya untuk mempertahankannya. 

"Hah? Kamu adalah..." 

Pemuda itu menjadi bingung. Itu adalah pria dengan bekas luka di wajahnya, yang menurut 
pemuda itu paling lemah. Mereka tampaknya berusia sekitar yang sama, tetapi pria ini 
lebih lemah. 

Siapa yang bilang kamu bisa kabur begitu saja? Bakgi berteriak saat dia menendang. Dia 
kemudian menurunkan tubuhnya untuk menendang di bawahnya, karena pedang besar itu 
akan sulit untuk dipertahankan dari bawah. Tapi pemuda itu menjatuhkan pedang besar 
lain yang diacungkan untuk bertahan. Energi yang kuat mengguncang pedangnya saat kaki 
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Bakgi menghantamnya. Bakgi didorong mundur dan pemuda itu menjadi tertarik karena 
tidak disangka Bakgi akan sekuat ini. 

"...Menarik." 

Bakgi mengerutkan kening karena semua serangannya diblokir lagi. Yeowun tersenyum. 

"Itu Bakgi yang pernah kukenal." 

Bakgi ini sama seperti saat Yeowun pertama kali melihatnya di Akademi Iblis. Mereka telah 
melawan banyak musuh yang kuat akhir-akhir ini sehingga Bakgi tidak bisa menunjukkan 
sisi agresif dan kompetitifnya. 

'Saya telah meremehkannya. Mungkin aku harus membiarkan Kapten Bakgi mencobanya 
kali ini. ' 

Yang Danwa juga memutuskan untuk membiarkan pertarungan itu berlangsung. Pemuda 
itu berada di tahap akhir tingkat master super, sedangkan Bakgi sudah mapan, tahap penuh 
lebih rendah. Tetapi pertarungan antara seniman bela diri tidak selalu berarti tentang 
tingkat kekuatan. Terkadang, mengalami dan akan mengubah hasilnya. 

'Pedang itu besar tapi dia menggunakannya tanpa masalah. Lalu aku harus membuatnya 
menunjukkan beberapa celah. ' 

Bakgi sedang memikirkan cara menyerang pemuda ini. 

'Ugh.' 

Namun pemuda itu kecewa. Dia sebenarnya ingin melawan prajurit yang seusia ini yang 
tampaknya cocok, tapi dia prihatin dengan dua orang lainnya yang tidak bisa dia rasakan. 
Salah satu dari mereka bahkan mengenali Pedang Bela Diri Ganda. Dia berteriak pada 
Bakgi. 

Hei, Kicker. 

"Kamu memanggilku apa ?!" 

"Aku tidak takut padamu. Tapi aku sibuk, jadi aku harus pergi, oke? " 

Pemuda itu kemudian menciptakan kekuatan pedang qi di atas kedua pedangnya dan 
melompat. 

'Apa?' 

Bakgi dengan cepat mencoba melompat untuk menghentikannya, tetapi pemuda itu 
membanting tanah. Dan dengan dua pedang besar menghantam tanah, awan debu 
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menghantam, mengirimkan puing-puing batu dan pasir ke mana-mana. Pemuda itu 
kemudian berbalik untuk kabur dari tempat kejadian. 

'Aku harus memberi tahu ayahku bahwa ada seseorang yang mengenali... huh ?!' 

Pemuda itu menjadi kaget saat melihat pria lain dengan rambut gondrong berdiri ke arah 
dia akan lari. Itu adalah Chun Yeowun. 

"Anda mendengar apa yang dia katakan. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi. " 

Sialan! 

Pemuda itu dengan cepat membawa dua pedang besarnya dan melepaskan formasi pedang. 
Yeowun kemudian mengulurkan tangannya untuk melawan dua kata hebat yang datang 
padanya. 

"Kamu pikir kamu bisa memblokir pedangku ?!" 

Dia mencoba menebas Yeowun sekaligus dengan energi yang kuat. Tapi... 

"A-apa ?! Itu tidak akan bergerak! " 

Dia tidak bisa bergerak bahkan satu inci pun dengan Yeowun memegang pedang dengan 
tangannya. 

'D-dia seperti ayahku!' 
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Chapter 315 
Bab 315: Pengganti (4) Rasanya seperti sedang melempar telur ke batu besar. Melempar 
telur untuk menghancurkan batu hanya mengakibatkan telur pecah. Yeowun kemudian 
mengangkat tangannya yang lain dan meletakkannya di atas dahi pemuda itu dan memutar 
jarinya untuk meraihnya dengan ibu jari. Dan itu terlihat seperti... 

Jari jepret? 

"Ya." 

"AAAARGh!" 

Pria muda itu terlempar ke belakang, berputar tiga kali di udara sebelum dia jatuh. Dia 
mencoba untuk berdiri, tetapi dia mengalami gegar otak dan jatuh. 

Yeowun meletakkan tangannya di perut untuk menghancurkan energi internalnya, tapi 
Yang Danwa dengan cepat menghentikannya. 

"Tuanku! Tolong hentikan!" 

Yeowun berhenti dan Yang Danwa melanjutkan. 

"Pria ini mungkin tidak terkait dengan Blue Sky Brotherhood?" 

"Apa yang membuatmu berpikir demikian?" 

"Anda mungkin pernah mendengar. Pedang Ganda Bela Diri dijauhi oleh Kekuatan Jahat 
dan Keadilan dan menghilang. " 

Yeowun menyipitkan matanya. Dia tahu ini juga, tetapi tindakan Martial Dual Sword yang 
menyebabkan kepergiannya tampaknya cukup dekat dengan apa yang Blue Sky 
Brotherhood coba lakukan sekarang. Tapi karena dia bukan salah satu Pasukan Keadilan, 
kemungkinan Yang Danwa ada benarnya. 

"Mari kita tanyakan siapa dia dan mengapa dia ada di sini." 

Jika dia terkait dengan Blue Sky Brotherhood atau Forces of Evil, tidak perlu membuatnya 
tetap hidup. Apalagi saat melihat jasad Feng Muwar dan Gam Miyan. Yeowun 
menempelkan segel titik darah padanya. 

"Aku akan menanyainya kali ini, Tuanku." 

Yeowun mengancam setiap kali dia menanyai orang, jadi Yang Danwa memutuskan untuk 
melakukannya kali ini. Segera, pemuda itu bangun. 
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"Uh huh?!" 

Dia menatap tali yang mengikatnya. Itu berlumuran darah, mungkin tali yang sama yang 
digunakan untuk menggantung orang mati yang dia lihat di pohon. Dia tidak yakin 
mengapa dia diikat, dan dia segera menyadari apa yang terjadi setelah merasakan sakit di 
dahinya. 

"Aku... aku pingsan karena jentikan jari ?!" 

Pria muda itu memerah karena malu saat dia menyadari ini. Dia selalu mendengar ayahnya 
mengatakan dia mungkin yang terkuat di sekitar usianya, jadi dia sangat bangga akan hal 
itu, tetapi dia tidak menyangka dia akan pingsan karena jentikan jari yang dibuat oleh 
seorang pria seusianya. 

"Aku pingsan oleh seseorang seusiaku, Ayah." 

Dan dia mendengar Yang Danwa berbicara dengannya. 

"Apakah kamu bangun?" 

"OH !!" 

Dia mencoba membangkitkan energi, tetapi dia tidak bisa. Sepertinya seluruh tubuhnya 
mati rasa. 

"A-apa yang terjadi ?!" 

Kami menyegel titik darah Anda. 

"Oh... ugh." 

Jadi, dia ditangkap saat dia pingsan. Setelah menyadari dia tidak berdaya ditangkap di 
antara musuh, dia mulai berpikir. Setelah memikirkannya sejenak, dia berbicara dengan 
kuat. 

"Apa yang akan kamu lakukan denganku? Apakah Anda mencoba membunuh saya? Aku 
tidak akan mengatakan ini tapi... tolong jangan bunuh aku! " 

"... Apa kamu tidak malu mengatakan itu?" 

Yang Danwa menjadi tercengang. Sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang sama yang 
menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Yang Danwa harus mencari tahu siapa dia, dan 
mengapa dia menyerang mereka atau datang ke sini. 

"Kami bisa saja membunuhmu, tapi kami ingin bertanya siapa kamu dulu agar kami tidak 
membunuh orang yang tidak bersalah." 
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"OH?" 

Pemuda itu menyadari bahwa jawabannya bisa mengorbankan nyawanya. Dia harus 
mengatakan jawaban yang benar untuk tetap hidup. Setelah keheningan singkat, dia 
tersenyum canggung dan berbicara. 

"Tanyakan apapun padaku. Saya akan menjawab semua yang ingin Anda ketahui jika saya 
tahu jawabannya. " 

"..." 

Yang Danwa berpikir sendiri bahwa pemuda ini bukan dari Blue Sky Brotherhood, atau 
orang lain. Sebagian besar prajurit di tingkat kekuatannya yang berasal dari organisasi 
mana pun akan memilih untuk mati daripada menumpahkan informasi, tetapi dia 
bersikeras untuk menanyakannya. 

"Beri tahu nama Anda dulu." 

Pria muda itu ragu-ragu sejenak dan berbicara. 

Saya Bunwang. 

"Bunwang?" 

Yang Danwa mengerutkan kening saat dia melihat pria itu. Jika pria ini adalah putra Martial 
Dual Sword seperti yang dia harapkan, dia seharusnya menggunakan nama keluarga Wang 
di depan. 

'Apakah dia magang?' 

Itu adalah kemungkinan lain. Tetapi jika dia hanya menyebutkan namanya, pasti dia ingin 
menyembunyikan latar belakangnya. Yang Danwa melanjutkan, "Mengapa Anda 
menyerang kami?" 

Yang Danwa tahu bahwa Bunwang menyerang mereka setelah melihat mayat Gam Miyan. 
Bunwang kemudian melirik Gam Miyan yang sudah mati lagi dan berbicara dengan muram. 

"... Aku menyerang karena dia sudah mati." 

Itu seperti yang diharapkan. Yang Danwa kemudian pergi ke belakang dan Hu Bong 
berjalan ke arahnya. Dia menggendong bayi yang sedang tidur. Bunwang bergumam sambil 
melihat bayi itu. 

Bayi itu ... 

"Jadi, kamu tahu. Itu putra Gam Miyan. " 
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Bunwang mengetahui hal ini dengan sangat baik karena dia telah mengunjungi gubuk Gam 
Miyan beberapa kali. Yang Danwa berbicara dengan suara kecewa. 

"Kami ingin menyelamatkan dia dan bayinya, tapi kami gagal karena pria itu." 

Yang Danwa lalu menunjuk tubuh Feng Muwar. Bunwang mengerutkan kening melihat 
kondisi tubuh yang mengerikan itu. 

"Kamu datang untuk menyelamatkan mereka? Apa yang kamu bicarakan?" 

"Kami diminta oleh nenek Gam Miyan untuk datang menyelamatkan dia dan bayinya. Tapi 
kami terjebak jadi kami tidak bisa menyelamatkannya. " 

'Wow.' 

Yang Danwa menggelengkan kepalanya karena kecewa dan Hu Bong menjadi heran pada 
Yang Danwa yang berbohong dengan sangat baik. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan 
mereka, tapi Gam Miyan sengaja dibunuh oleh mereka. 

'Elder Yang pandai dalam hal ini.' 

Bunwang sepertinya tertipu dan matanya bergetar. Dia sepertinya berpikir bahwa dia 
salah paham dengan orang-orang ini. 

"... Apa kamu benar-benar datang karena neneknya?" 

"Bunwang. Kamilah yang telah kamu tangkap. Mengapa kami berbohong padamu? " 

Yang Danwa tertawa dan Bunwang menjadi tercengang. Dia menyesal menyerang mereka 
dan ditangkap ketika mereka tidak terkait dengan kematian Gam Miyan. Bunwang 
berbicara dengan nada meminta maaf. 

"... Aku salah paham maksudmu. Saya menyesal." 

"Tidak masalah. Tapi kenapa kamu datang untuk mencari Gam Miyan? " Yang Danwa 
bertanya. 

Bunwang menjawab dengan pahit. 

Aku butuh obat. 

"Obat?" 

Yang Danwa menjadi penasaran. Tidak seperti dugaannya bahwa Bunwang memiliki 
hubungan dengan Gam Miyan, sebenarnya Bunwang ada di sini untuk menemui dokter. 
Yang Danwa kemudian menyadari bahwa cucu dari Tabib Suci mungkin sangat terlatih 
dalam pengobatan dan pengobatan. Tapi Hu Bong menggelengkan kepalanya dan 
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bergumam, "Saya akan lihat bagaimana kelanjutannya. Anda seorang pecandu narkoba, 
bukan? " 

"A-apa ?!" 

Bunwang menjadi tercengang saat dia melihat kembali ke Hu Bong. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 316 
Chapter 316: Cold blood blockage (1) Opium pernah dibuat dari opium poppy yang 
disebarkan di antara Jianghu dan menjadi masalah. Kaisar langsung memerintahkan untuk 
menghentikan produksi opium ini tetapi masih banyak dikonsumsi di belakang layar. 
Mereka yang kecanduan ini diberi label sebagai pecandu narkoba. Wajar jika Bunwang 
tercengang. Yang Danwa menggelengkan kepalanya dan menyuruh Hu Bong untuk tidak 
ikut campur. 

Jadi, untuk apa obatnya? 

"Adikku... sakit." 

Bunwang ragu-ragu sejenak dan menjelaskan alasannya dengan singkat. 

"Saudara?" 

"Iya. Kakak saya memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter lain, tapi obat 
yang dibuat oleh wanita itu bekerja dengan cukup baik. " 

Jika apa yang dikatakan Bunwang benar, Gam Miyan pasti terlatih dalam praktek medis. 
Jika dia sudah berbakat secara medis, dan jika dia tidak dibunuh oleh Yeowun, mungkin dia 
bisa menjadi Dokter yang saleh di masa depan. 

"Saya melihat. Kurasa kau berhak marah saat melihatnya mati. " 

Yang Danwa berbicara dengan penuh pengertian, tetapi dia masih menatap Bunwang 
dengan curiga. Ini karena Bunwang mengatakan dia akan mengatakan semuanya, tapi dia 
tidak menjelaskan secara detail. 

"Dia menyembunyikan semua detail spesifik." 

Tentu saja tidak ada penyiksaan atau ancaman yang terlibat, jadi mungkin ini karena 
Bunwang sedang santai. Saat itulah Yeowun yang dari tadi menonton diam-diam berjalan 
mendekat. 

'Ugh.' 

Bunwang mendapati dirinya menjadi takut pada pria yang membuatnya pingsan hanya 
dengan satu jentikan jari. Yeowun tampak lebih muda darinya, tetapi kekuatannya sangat 
besar, seolah-olah Bunwang ada di depan ayahnya. 

"Mungkin dia terlihat lebih muda karena rekonstruksi tubuh." 

Dia mendengar bahwa ketika seseorang yang mencapai tahap akhir dari tingkat master 
superior, mereka akan menjalani rekonstruksi tubuh agar terlihat lebih muda. Ayahnya 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

hampir bersumpah bahwa tidak ada yang pernah mencapai tahap akhir dari prajurit 
tingkat master super selain Bungwang. 

'Ya. Pasti itu. Dia seharusnya jauh lebih tua dari penampilannya. ' 

Bunwang merasa sedikit lebih baik setelah memikirkannya seperti itu. Chun Yeowun 
kemudian berjalan ke arahnya dan melihat ke bawah dengan dingin saat dia berbicara. 

"Kamu salah paham dengan kami." 

"Apa?" 

"Kamu pikir kami ingin obrolan yang ramah? Jawab dengan benar jika Anda ingin hidup. 
Jika Anda melewatkan semua detailnya lagi, saya akan menghancurkan energi internal 
Anda dan memberi Anda makan hewan liar. " 

"Ugh! Bukankah itu juga... oke. " 

Chun Yeowun kemudian kembali dan mundur ke tempat duduknya dan melihat Yang 
Danwa. Ancamannya benar-benar berhasil. 

'Sialan. Orang itu berhati dingin. ' 

Dengan ancaman dingin Yeowun yang tidak memiliki tanda-tanda lelucon, Bunwang harus 
menyelidiki detail yang dia sembunyikan pada awalnya. Dia merasa seperti dia akan mati 
jika dia tidak melakukannya. 

"... Sebenarnya, adikku dalam kondisi yang serius." 

"Penyakit apa yang diderita adikmu?" 

"Orang lain menyebutnya penyumbatan darah, tapi dokter wanita itu memberitahuku itu 
Penyumbatan Darah Dingin." 

Penyumbatan Darah Dingin? 

Yang Danwa menjadi kaget. Dia tampak benar-benar kaget, jadi Yeowun tidak tahu tentang 
namanya, menjadi penasaran dan bertanya pada Nano, 'Nano, apa kamu tahu apa itu?' 

[Tidak ada data yang tercatat mengenai nama penyakit tersebut.] 

Nano tidak tahu. Tentu saja, bahkan penyumbatan darah bukanlah yang diketahui di masa 
depan. Penyumbatan darah adalah penyakit di mana sisi yin qi dalam tubuh terlalu kuat 
dan menghalangi peredaran darah, di mana banyak gadis muda Yulin menderita. Tetapi 
Penyumbatan Darah Dingin serupa dan juga sangat berbeda. 

[Penatua Yang. Tahukah kamu apa itu?] 
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Yeowun bertanya dan Yang Danwa menjelaskan apa yang dia ketahui. Penyumbatan Darah 
Dingin adalah penyakit legendaris yang dikenal tidak dapat disembuhkan bahkan di Yulin. 
Orang yang menderita penyakit itu dikatakan memperoleh yin qi yang tak terbatas. Tapi ini 
juga semacam qi di mana seorang pasien dikatakan boleh mengandung energi internal 
dalam jumlah tak terbatas yang penuh dengan yin qi. Itu terlihat bagus di atas kertas, tetapi 
tubuh manusia harus menyeimbangkan yin dan Yan. Dengan hanya Yin yang mengambil 
alih tubuh, itu secara langsung berdampak pada umur. Diketahui bahwa orang yang 
menderita penyakit ini akan meninggal sebelum usia 20 tahun karena efek samping yang 
parah dari keseimbangan yang rusak. 

[Itu menarik.] 

[Saya belum pernah mendengar tentang penyakit yang ada dalam kehidupan nyata hingga 
hari ini.] 

Yang Danwa mendengar ini adalah legenda, tetapi jika cucu dari Tabib Suci 
mengidentifikasinya seperti itu, maka itu tidak boleh diabaikan. Bunwang menjadi muram 
setelah menjelaskan keadaan adiknya. 

'Saya menggunakan semua obat yang saya miliki ... dan kejangnya meningkat. Apa yang 
harus saya lakukan sekarang?' 

Alasan Bunwang datang kesini adalah untuk mengambil obat dari Gam Miyan. Dia 
kemudian teringat Yang Danwa mengatakan mereka ada di sini untuk menyelamatkan Gam 
Miyan karena neneknya meminta mereka untuk menyelamatkannya. Bunwang bertanya 
dengan hati-hati, "Uh... apakah nenek dari wanita itu juga seorang dokter?" 

Yang Danwa menyipitkan matanya. Itu bukan karena dia menanyakan identitas nenek Gam 
Miyan. Itu karena fakta bahwa pria itu, yang tampaknya merupakan penerus Pedang Ganda 
Bela Diri Wang Jing, membutuhkan dokter yang luar biasa. 

[Tuanku. Apakah Anda mendengar apa yang dia katakan?] 

[... Mungkin kita bisa menggunakannya untuk keuntungan kita.] 

[Iya.] 

Chun Yeowun juga memikirkan hal yang mirip dengan Yang Danwa. Kakak Bunwang pasti 
memiliki hubungan dengan Wang Jing, jadi jika mereka membantunya, kemungkinan besar 
mereka bisa berteman dengan Wang Jing. Dan bahkan jika Bunwang bukan penerus Wang 
Jing, tampaknya cukup baik untuk berteman dengan seorang pejuang yang begitu kuat. 
Yeowun mengangguk dan Yang Danwa berbicara kepadanya. 

"Iya. Sebenarnya dia adalah dokter yang lebih baik dari Gam Miyan sebelumnya. Gam 
Miyan sendiri belajar dari neneknya. " 
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"Oh! A-apa itu benar !? " 

Bunwang menjadi bersemangat. Ini adalah kabar baik yang bisa dia harapkan. Bunwang 
menjadi bersemangat dan bertanya, "A-jika tidak terlalu berlebihan, bolehkah aku 
memintanya untuk melihat ..." 

Saat itulah kehadiran energi yang mengerikan dilepaskan, membuat semua orang di sekitar 
merasakan ledakan besar memenuhi seluruh gunung. Semuanya berbelok ke barat laut. 

"T-tidak!" 
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Chapter 317 
Bab 317: Penyumbatan darah dingin (2) Bunwang, yang diikat di pohon, mengerutkan 
kening. Energi internalnya disegel dari peredaran, tetapi perasaan dingin yang unik ini 
tidak asing lagi. Itu adalah tanda adiknya mengamuk. 

'Tidak mungkin. Ini baru empat jam! ' 

Belum lama ini Bunwang memberinya dosis obat terakhir. Dia pikir itu akan bertahan 
setidaknya satu hari, tetapi itu membuat frustrasi karena dia merasakan energi yang 
membuktikan bahwa keadaannya semakin buruk. 

'Itu dekat.' 

Yeowun menyipitkan matanya. 

"M-master! Apakah energi ini? " 

Yang Danwa menjadi kaget. Energi itu datang dari barat laut, dekat bukit pegunungan. Itu 
dekat, tapi masih mencengangkan merasakan energi dingin yang dengan jelas datang ke 
arah mereka. Bunwang berteriak dengan panik. 

"A-itu adikku!" 

"Saudara?" 

"Dia akan mengamuk!" 

"Energi ini datang dari adikmu?" 

Yang Danwa menjadi muram. Dia mendengar legenda bahwa orang yang menderita 
Penyumbatan Darah Dingin akan memiliki jumlah yin qi yang tak terbatas, tapi ini lebih 
dari yang dia bayangkan. Dia tidak berpikir bahwa energinya akan begitu besar sehingga 
mereka dapat merasakannya dengan jelas dari jarak yang begitu jauh. 

"Aku harus menjatuhkan adikku, atau itu akan berbahaya. Tolong beritahu saya." 

"H-hmm... Kurasa jumlah energi ini pasti berbahaya untuknya." 

'...' 

Bunwang tidak dapat mengoreksi Yang Danwa, bahayanya tidak hanya langsung dari 
saudara perempuannya dalam kasus ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang 
akan dilakukan adiknya jika dia mengamuk. Saat itulah Yeowun membuka segel Bunwang. 
Energi internal Bunwang mulai beredar dan berputar-putar dan Bunwang merobek tali 
yang mengikatnya. Yeowun memerintahkan, "Ambil pimpinan." 
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"Baik." 

Bunwang mengangguk dan menyerbu ke arah, sementara Yeowun dan Bakgi mengikuti. 
Yeowun memerintahkan Yang Danwa dan Hu Bong untuk tetap tinggal bersama bayi itu. 
Setelah melewati gunung sekitar tiga mil, mereka segera sampai di tempat itu. 

Saat itu akhir musim semi, dengan pepohonan berubah menjadi hijau tetapi daerah di 
sekitarnya seperti musim dingin yang keras. Semuanya dingin dan semua semak menjadi 
putih karena dibekukan. Semua daun membeku dan jatuh ke tanah, hanya sampai hancur 
dan bahkan cabang-cabangnya membeku. Daerah dingin ini hanya tumbuh ke arah barat. 
Ke tengah, Yeowun dan kelompoknya langsung berlari masuk. 

"Hah..." 

Bakgi tercengang setiap kali dia mengembuskan napas saat sudah memutih. Ini cukup 
mencengangkan karena mereka jauh dari musim dingin. Dan rasa dingin semakin kuat saat 
mereka berjalan menuju pusat. Mereka akan mati karena kedinginan jika mereka tidak 
mengontrol suhu mereka melalui energi internal. Segera, mereka berada di pusat 
kedinginan. 

"Ah..." 

Yeowun mengerang dalam diam saat ia menemukan seorang wanita cantik di tengah 
dinginnya, dengan rambut perak panjang dan kulit putih pucat bahkan lebih putih dari 
Chun Yeowun. Keindahan yang unik bahkan terasa misterius dalam beberapa hal. Wanita 
itu sedang bergerak ke suatu tempat dengan matanya yang tidak fokus dengan benar. Dan 
yang lebih mengejutkan adalah... 

'Energinya sangat besar.' 

Energi yang berputar di sekelilingnya begitu kuat sehingga udara di sekitarnya membeku. 
Dan itu membekukan puing-puing yang mengapung saat mengikuti jalannya. Tanah yang 
dia lewati berwarna putih beku, menciptakan jalur es putih saat dia berjalan melewatinya. 

"Yogun !!!!" 

Bunwang berteriak ke arah wanita berambut perak itu. Nama saudara perempuannya 
adalah Yogun. Tapi wanita itu sepertinya tidak bisa mendengar dan terus berjalan. 

"Dia sudah gila. Aku harus menyegelnya agar bisa memblokir aliran energi. " 

"Tunggu..." 

Yeowun merasa ada yang tidak beres dan mencoba menghentikan Bunwang, tapi Bunwang 
sudah mulai berlari menuju adiknya. Bunwang sudah mencegah adiknya mengamuk 
beberapa kali. Tapi jumlah kekuatan yang dilepaskan kali ini jauh lebih besar. 
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'A-ini terlalu dingin!' 

Dia melindungi tubuhnya dengan menggunakan semua energinya, tetapi itu masih terlalu 
dingin. 

"Yogun! Ini aku! Bangun!" 

Buwang memanggilnya dari jarak dekat, tapi Yogun terus berjalan. 

'Ugh.' 

Bunwang kemudian berjalan melewati puing-puing es yang mengapung di sekelilingnya 
dan mencoba menutupnya. 

'Maafkan saya. Aku harus menidurkanmu sebentar. ' 

Dia merasakan kulitnya terpotong dari puing-puing es yang dia lewati. Setelah melalui 
semua itu, dia mengulurkan tangan kepada saudara perempuannya untuk menurunkannya. 

"UHG!" 

Yogun tiba-tiba berbalik melawan Bunwang dan menatap lurus ke arahnya. Matanya 
memutih. Dia adalah saudara perempuannya, tapi itu masih pemandangan yang 
menakutkan. 

"Y-Yogun!" 

Yogun lalu meraih pergelangan tangan Bunwang. Pada saat itu, energi yin yang kuat mulai 
merembes ke Bunwang dan pergelangan tangannya mulai membeku. 

"Aaaaargh! Y-Yogun! Berhenti!! Hentikan!" 

Dia mencoba memunculkan energi internal untuk bertahan, tetapi tidak ada yang berhasil. 
Bunwang berteriak pada adiknya untuk berhenti, tapi dia tidak mendengarkan. 

'S-sial! Saya tidak punya pilihan!' 

Bunwang mengira dia mungkin mati kedinginan, jadi mengirimkan energi internal ke 
kakinya untuk mengusirnya. Dia masih tidak bisa menggunakan pedang besarnya untuk 
melawan saudara perempuannya. Tapi pilihannya salah. Tendangannya tidak mencapai 
Yogun karena penghalang yang dibentuk oleh es menghentikan tendangannya. 

"A-apa ?!" 

Yogun mengulurkan tangan ke arah Bunwang dan memegang bahu satunya. Energi dingin 
merembes ke bahunya dan Bunwang menjadi ketakutan. 
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"Y-Yogun! Aaaaaaaargh! " 

Rasa sakit tajam di tubuhnya yang membeku membuat Bunwang berteriak. Yogun 
mengamuk dan sepertinya tidak mengenali kakaknya. Kalau terus begini, Bunwang akan 
mati di tangan adiknya sendiri. Itu dulu. 

Seseorang memecahkan puing-puing es yang mengelilinginya dan turun dari udara. Mata 
Yogun yang memutih menatap orang itu. 

"Kamu harus berhenti di sini." 

Itu adalah Chun Yeowun. Yogun melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Bunwang 
dan mengayunkannya ke arah Yeowun. Tapi Yeowun dengan mudah menyambar 
tangannya. Yogun mencoba mengirimkan energi dingin ke Yeowun untuk menyerang. 

Awas! Bunwang berteriak. Namun, Yogun tampak kaget ketika energi dahsyat itu 
menghalangi energinya memasuki tubuh. Pergelangan tangannya yang digenggam bahkan 
menjadi panas. 

"Aku sudah menyuruhmu berhenti." 

Yeowun berbicara dan dengan cepat menyodorkan telapak tangannya ke dadanya. 
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Chapter 318 
Chapter 318: Cold blood blockage (3) Tangan kiri Yeowun meraih dada Yogun untuk 
menyegelnya. Tetapi ketika tangannya hampir mencapai dadanya, embun beku putih 
berkumpul dan menciptakan penghalang es di sekelilingnya. Yeowun menyipitkan 
matanya. 

'Ini menarik.' 

Yeowun berhenti dan mengirimkan energi ke tangannya untuk menembus penghalang es 
sekaligus. Namun Yogun kemudian melepaskan Bunwang dalam waktu singkat itu dan 
mengayunkan tangannya ke arah Yeowun. Kali ini, tidak dilakukan untuk membekukannya 
secara langsung. Dengan tangan terayun di udara, udara dingin menyerbu dan mendorong 
Bunwang dan Chun Yeowun ke belakang. 

Aaaaargh! 

Bunwang, yang hampir dua lengannya membeku, tidak bisa menyeimbangkan dirinya dan 
terlempar kembali. Bakgi berlari ke arahnya dan menangkapnya sebelum dia jatuh. 

"Ugh!" 

Bakgi memang menangkapnya, tetapi energi masih mendorong mereka berdua mundur. 

'Ini adalah energi yang kuat.' 

Bakgi tahu bahwa kekuatannya kuat hanya dengan melihat udara yang berputar, tetapi ini 
di luar imajinasinya. Dia harus menyeretnya keluar hampir 20 langkah untuk berhenti. 

"Terimakasih." 

Bunwang menunjukkan rasa terima kasihnya. Bakgi kemudian menyadari Bunwang sangat 
jujur dalam mengekspresikan emosinya. 

"Ugh...!" 

Bunwang lalu menatap lengannya yang membeku. Dia melindungi mereka dengan energi 
internalnya, tetapi kulitnya benar-benar membeku. Bakgi memandang Bunwang kesakitan 
dan diam-diam mengirimkan energinya ke bagian tubuh yang membeku untuk 
membantunya meningkatkan suhunya. 

"Kamu orang baik." 

Bakgi mengangkat alisnya pada pelengkap Bunwang dan menjawab, "Berhentilah 
mengoceh dan berkonsentrasilah untuk mengirimkan energinya." 
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"Y-ya. Tapi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Akan lebih buruk jika kita tidak 
menghentikan adikku. " 

Kakaknya mengamuk sekali sebelumnya, tetapi ayahnya ada di sini, jadi mungkin untuk 
menyegelnya sebelum yin qi-nya benar-benar terbuka. Tapi sekarang, ayahnya tidak ada di 
sini. 

'Mengisi Yang melalui obat-obatan hanya bersifat sementara. Anda harus 
menyelesaikannya dengan solusi yang pasti atau dia akan segera mengamuk. ' 

Gam Miyan memperingatkan demikian, mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk 
menyembuhkan saudara perempuannya. Gam Miyan berkata hanya Tabib yang saleh yang 
bisa menyembuhkannya, jadi ayahnya telah melakukan perjalanan melalui tanah Yulin 
selama lebih dari setahun. Namun dia belum bisa menemukannya. Tentu saja, ayahnya 
harus menyembunyikan identitasnya sehingga hanya mempersulit segalanya. 

"Saya tidak berpikir itu akan seburuk ini." 

Jumlah energi ini melampaui apa yang bisa dipersiapkan Bunwang, dan membutuhkan 
ayahnya untuk menyelesaikannya. Tapi saat itulah dia melihat sesuatu yang luar biasa. 

'A-apa?' 

Chun Yeowun, yang menurut pikiran Bunwang akan terlempar ke belakang, hanya mundur 
lima langkah dan menggunakan pedang putihnya untuk mempertahankan energi dingin. 

'Aku berharap dia kuat tapi ...' 

Ini lebih dari yang dia pikirkan. Dia tidak berpikir seperti itu, tapi dia terus 
membandingkan Yeowun dengan ayahnya. Bakgi bergumam, "Jika dia tidak bisa 
menghentikannya, maka kita dalam masalah. Tapi saya ragu itu akan terjadi. " 

Bakgi tidak bisa membayangkan Chun Yeowun kalah sejak mereka bertemu. Bahkan jika 
dia melawan Penyumbatan Darah Dingin, Bakgi percaya bahwa Chun Yeowun tidak bisa 
kalah dari siapa pun. 

"Jadi dia menganggap pria itu seperti caraku menganggap ayahku." 

Bunwang melihat kepercayaan yang kuat dan berkonsentrasi pada dirinya sendiri untuk 
memancarkan energi dingin. Saat Yeowun terus menahan energi dingin, mata putih Yogun 
mulai menjadi transparan. Kemudian udara di sekitarnya mulai menjadi lebih ganas dan 
menciptakan embun beku putih di semua tempat. Embun beku yang hanya mengelilinginya 
sekarang mulai meningkat dalam radius. Yeowun mengerutkan kening. 

'Apakah energinya benar-benar tidak terbatas?' 
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Sulit dipercaya bahwa energinya hanya tumbuh meski sudah sangat kuat. Yogun lalu 
mengulurkan tangan ke udara. Embun beku berkumpul di udara dan menjadi ratusan 
partikel es. 

"Ugh .." 

Kemarahan Yeowun berubah menjadi kejutan. Yogun menunjukkan keterampilan yang 
menakutkan; sulit dipercaya bahwa dia akan menjadi gila. 

"A... apa itu?" 

Bakgi dan Bunwang juga menjadi kaget. Mereka tidak yakin apakah mereka benar-benar 
melihat orang normal. Yeowun sekarang terjebak di dalam partikel es yang 
mengelilinginya. 

'Bagaimana dia bisa melindungi dirinya dari itu?' 

Bunwang berpikir tentang dirinya yang ada di dalam dan menyimpulkan bahwa dia akan 
mati jika dia ada di sana. Saat itulah Yogun mengisyaratkan menggenggam tangannya dan 
ratusan es langsung menghujani Yeowun. 

"T-TIDAK!" Bakgi berteriak kaget. Tapi sudah terlambat. Ratusan es beterbangan dari 
semua sisi, mencoba membelokkan Yeowun. Tapi pilihan tindakan Yeowun sangat 
sederhana. 

Nano, aktifkan Augmented Reality. Tunjukkan saya jalur masuk semua partikel es. ' 

[Mengaktifkan Augmented Reality di depan mata pengguna.] 

Suara Nano terdengar di kepalanya dan Yeowun melihat augmented reality diaktifkan di 
matanya. 

[Menghitung arah semua proyektil dan memproyeksikan.] 

Cahaya putih mulai menembus partikel es dan segera menciptakan garis merah dari 
gerakan partikel es. 

'Saya melihatnya.' 

Dengan setiap arah digambar, Yeowun bisa melihat jalan keluar, sedangkan itu tidak 
terlihat dengan mata telanjang. Yeowun melompat keluar dan menerobos masuk. Menjadi 
prajurit tingkat tertinggi membuatnya sangat cepat, dan dia melihat partikel es datang 
perlahan di matanya. Yeowun mengayunkan Pedang Naga Putihnya untuk menghancurkan 
partikel es di jalan. Dia tidak bisa berdiri diam untuk melindungi dirinya dari setiap 
partikel es, jadi dia memilih untuk menyerang ke depan dan hanya bertahan melawan 
mereka yang datang dari depan dan samping. Pilihannya benar. Semua partikel es hancur 
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segera setelah mereka menyentuh bilahnya. Yeowun menyerang melalui penjara es yang 
menimpanya. 

"A-itu luar biasa!" 

Bunwang berteriak dengan heran. Dia tidak berpikir Yeowun akan mencoba menerobos 
seperti itu. Itu adalah langkah yang berani. Saat Yeowun melewatinya, dia merasa lega 
karena tebakannya benar. 

Partikel es tidak memiliki energi di dalamnya. 
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Chapter 319 
Bab 319: Penyumbatan darah dingin (4) Cara kerjanya terlihat seperti Air Sword, tapi 
berbeda. Yogun baru saja membentuk es melalui energinya yang besar dan 
melemparkannya ke arahnya. Ini akan berbeda jika semua es itu menggunakan energi. 

Mata Yogun bergetar saat dia melihat Yeowun datang langsung ke arahnya. Dia 
mengulurkan tangannya yang lain dan memberi isyarat seolah-olah dia mengangkatnya. 
Kemudian tanah mulai berguncang dan dinding es besar ditarik dari tanah. 

"A-aku tidak bisa mempercayainya!" 

Kekuatan Yogun yang dia gunakan saat rambut peraknya berkibar sangat menakjubkan. 
Sepertinya dia adalah penyihir es. Tapi keterampilan ini benar-benar merugikannya. 
Penglihatannya terhalang dan semua partikel es yang pergi setelah Yeowun 
menghentikannya. 

'Ini adalah kesempatannya.' 

Yeowun kemudian mengayunkan Pedang Naga Putihnya ke arah dinding es. Kekuatan biru 
qi dengan mudah memotong dinding es dan membuatnya jatuh ke tanah. Yeowun 
kemudian melesat melewati tembok. 

"?!" 

"Kamu terlambat!" 

Yogun mencoba meningkatkan energi yang kuat untuk bertahan, tapi kali ini tangan 
Yeowun lebih cepat. Tangan kirinya mengenai titik darah dadanya. Dengan titik darah 
menghentikan aliran energi, rasa dingin mulai mereda. 

'Yin qi macam apa yang bisa sekuat ini?' 

Yeowun tidak pernah menggunakan lebih dari lima puluh persen energinya bahkan ketika 
dia menyegel prajurit tingkat master yang superior. Tetapi dia harus menggunakan 70% 
dan dia masih tidak bisa menghentikan semua energinya. Tubuhnya masih bersiul dan 
Yeowun meningkatkan energinya hingga 90% sehingga dia akan pingsan. 

Saat itulah kelopak mata Yogun tertutup dan dia pingsan. Yeowun menghela nafas lega. 

"Wah..." 

Dia akhirnya menenangkannya. Bakgi dan Bunwang dengan cepat mendatangi mereka dan 
Bunwang berbicara dengan penuh semangat. 

"Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar menurunkannya! Luar biasa! " 
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Dia siap melihat adiknya mengamuk sampai ayahnya kembali, tapi dia khawatir adiknya 
akan mati sebelum ayahnya datang. Beruntung dia dihentikan sebelum dia menggunakan 
semua energinya. 

"Dia juga tidak dalam kondisi yang baik." 

Lengan kanan Bunwang bergerak dengan canggung. Bakgi membantunya pulih dengan 
mengirimkan energi, tetapi kulit Bunwang sekarang berubah menjadi ungu, jadi sepertinya 
perlu perawatan. Tapi kondisi Yogun lebih buruk. Dengan aliran yin qi yang terhalang, 
nadinya membesar. Ini berarti yin qi-nya masih mengamuk di dalam dirinya. Yeowun 
berbicara dengan Bakgi. 

"Kita harus segera turun ke pos terdepan." 

Sepertinya segelnya akan rusak jika dia dibiarkan seperti ini. Bakgi mengangguk dan 
Yeowun mengangkat Yogun dari balik bahunya. Yin qi-nya masih keluar, jadi terlalu 
berbahaya bagi Bakgi untuk menggendongnya. 

"Eh, apa yang akan kamu lakukan dengan adikku?" 

"Aku akan membawanya ke nenek Gam Miyan." 

"Oh! T-tapi biarpun neneknya adalah dokter yang baik, kurasa dia tidak bisa merawat 
adikku dalam keadaan seperti itu ... " 

Bunwang berbicara dengan cemas. Sepertinya dia sekarang membutuhkan perawatan yang 
tepat karena semua hal lain tampak seperti solusi sementara. Yeowun kemudian berbicara 
dengan Bunwang. 

"Nah, jika Tabib yang saleh tidak dapat menyembuhkannya, maka dia sudah selesai. Kita 
harus cepat, jadi tetaplah dekat. " 

"A-apa? The Godly Doctor ?! " 

Yeowun lalu melompat keluar. Bunwang tercengang dan Bakgi berbicara dengannya. 

"... Gam Miyan adalah cucu dari Tabib Suci." 

"Apa?!" 

Buwang menjadi kaget. Tabib saleh yang dia dan ayahnya cari sejak lama sebenarnya 
adalah nenek Gam Miyan. Dia juga tercengang bahwa Gam Miyan tidak pernah 
memberitahunya fakta itu, bahkan ketika dia pergi kepadanya beberapa kali untuk minum 
obat. 

'Dia seharusnya memberitahuku lebih awal!' 
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Alasan mengapa Gam Miyan tidak memberi tahu mereka ini adalah karena itu adalah obat 
Gam Miyan yang menghentikan ayah Bunwang untuk mencoba memusnahkan Keluarga 
Yongho. 

"Tidak ada waktu untuk terkejut. Ayo pergi." 

Bakgi berbicara dan lari dan Bunwang mengikuti mereka. Dia harus menyelamatkan 
adiknya dulu. 

Begitu Yeowun kembali ke yang lain di gunung, mereka turun ke dermaga. Mereka hanya 
perlu menyeberangi Sungai Kuning dan pergi ke selatan menuju pos terdepan Kultus Iblis 
di ujung utara Wilayah Honam. Tabib Suci Gam Rosu, Mun Ku, dan Hou Sangwha pasti telah 
menunggu di sana. Itu adalah malam yang gelap mereka mungkin tidak bisa mendapatkan 
perahu, tetapi untungnya mereka dapat menemukan perahu yang menyeberangi sungai. 

Setelah menyeberangi sungai, mereka semua bergerak melalui skill melangkah dan segera 
tiba di pos terdepan Kultus Iblis. 

"Salam, Tuhanku! Puji Kultus Iblis !! " 

"Kemuliaan bagi Kultus Iblis !!" 

Sekarang sudah pagi, tapi kunjungan Yeowun membuat setiap pemuja dari pos terdepan 
keluar dan sujud kepada Tuhan mereka. Ratusan pemuja sujud membuat pintu masuk 
mereka megah. 

'Tuan-tuan dari Kultus Iblis ?!' 

Bunwang menjadi kaget. Dia menjadi penasaran ketika Yeowun pindah ke Wilayah Honam 
yang dikendalikan oleh Kultus Iblis, dan bahkan langsung masuk ke pos terdepan mereka. 
Dia tidak membayangkan bahwa Yeowun adalah Penguasa Kultus Iblis itu sendiri. 

'Aku tahu itu. Dia pasti telah menjalani rekonstruksi tubuh. ' 

Kesalahpahaman semakin kuat. 

Yogun tidak dalam kondisi yang baik sehingga Yeowun dengan cepat bertanya di mana 
Tabib Suci itu. 

"Dia ada di wisma sekarang. Silahkan lewat sini." 

Salah satu pemuja membimbing mereka melalui pos terdepan dan Yeowun mengikutinya. 
Dia kemudian berbicara dengan Yang Danwa dan Bakgi. 

"Kalian berdua menunggu di gedung lain dengan bayi dan tubuhnya." 

"Saya melihat. Dimengerti, Tuanku. " 
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"Baik tuan ku." 

Mereka harus mentraktir Yogun dulu, jadi belum ada waktu untuk menjelaskan apa yang 
terjadi di kampung Keluarga Yongho kepada Gam Rosu. Yeowun menyuruh Yang Danwa 
dan Bakgi menunggu di luar agar bisa ditangani nanti. 

"Oh, itu mereka." 

Pemuja itu menunjuk ke teras gedung tempat Gam Rosu, Mun Ku, dan Hou Sangwha sedang 
sarapan. Mun Ku dan Hou Sangwha melindunginya dengan ketat setiap saat. 

"Oh! Tuanku!" 

Mun Ku senang melihat Yeowun muncul di pagi hari dan segera bangun dan lari. 

"Hah?" 

Dia kemudian memperhatikan wanita cantik berambut perak Yogun. Dia mengerutkan 
kening dan bertanya, 

"... S-siapa itu ?!" 
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Chapter 320 
Chapter 320: Cold blood blockage (5) Ada bau yang berbeda pada setiap orang, apakah itu 
berasal dari kulit atau pakaian. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh orang lain. 
Dengan demikian, qi juga memiliki perasaan unik bahwa para pejuang yang terlatih dalam 
energi internal dapat merasakan perbedaannya. Pengertiannya untuk merasakan energi 
seperti itu meningkat, seseorang menjadi lebih kuat. Prajurit di tingkat master tertinggi 
berinteraksi dengan energi lingkungan sehingga dimungkinkan untuk merasakan jejak qi, 
dan yin qi yang dingin membuat jejak melintasi Sungai Kuning. 

Ada satu orang yang berlari dengan kecepatan tinggi. Dia memiliki rambut panjang keriting 
dan janggut pendek. Wajahnya dipenuhi kerutan. Dia berlari sambil mengumpulkan 
tangannya di belakang, tapi tubuhnya kehilangan keseimbangan saat dia berlari. 

'Barat daya.' 

Jejak qi menuju ke arah itu. Dia sedang berlari, tapi dia belum bisa menemukan pelaku yang 
menculik anak-anaknya. 

'Siapapun itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saya akan meminta Anda membayar 
harga untuk membawa anak-anak saya! ' 

Matanya dingin tapi dia mendidih dari dalam. Ketika Wang Jing kembali dari 
perjalanannya, dia menemukan tempat persembunyiannya dihancurkan dengan es di 
mana-mana, dan dia menyadari putrinya telah mengamuk dan dihentikan oleh seorang 
pejuang yang tidak dikenal dan menjadi khawatir. 

'...Tempat itu.' 

Dia kemudian melihat sebuah rumah besar di matanya. Di gerbang, terbaca 'Kultus Iblis' di 
atasnya. Jejak dingin berlanjut ke pos terdepan dari Kultus Iblis. Pria itu meringis. 

'Mereka ada di belakangnya!' 

Itu tidak terduga, tetapi dia tidak peduli. Tidak ada orang yang dia takuti di dunia ini, jadi 
dia menyerang ke arah pos terdepan. 

Bersamaan dengan itu, Gam Rosu sedang merawat Yogun, wanita cantik berambut perak. 

"Hmm..." 

Gam Rosu harus berhenti makan sarapannya dan merawat pasiennya karena menurut 
Yeowun itu mendesak. Pembuluh darahnya mengembang dan udara dingin memancar 
darinya, menunjukkan bahwa Yogun tidak dalam kondisi yang baik. 
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'... " 

Mun Ku juga tidak terlihat sehat. Dia bertanya pada Yeowun siapa dia, tapi Yeowun hanya 
mengatakan Yogun dalam bahaya dan segera meminta Tabib Suci untuk mengawasinya. 
Mun Ku sekarang membangun imajinasi di dalam dirinya. Yogun adalah wanita tercantik 
yang pernah dilihat Mun Ku seumur hidupnya, jadi dia tidak bisa begitu saja 
menganggapnya sebagai pasien. 

'Mengapa tuan membawa dia ke sini?' 

Dia sangat ingin tahu dan prihatin. Hu Bong-lah yang menjawab pertanyaannya. Hu Bong 
menyadari bahwa Mun Ku mengkhawatirkan wanita cantik berambut perak yang misterius 
dan menjelaskan apa yang terjadi. 

[... Jadi dia membawanya ke sini agar mereka bersahabat dengan kita.] 

[Oh! Saya melihat. Wah... ya, haha. Aku tahu dia tidak akan seperti itu dan sebagainya... 
hehe.] 

Dia menjadi cerah ketika dia memberitahunya. Yeowun yang dia kenal tidak pernah 
tergoda oleh kecantikan seorang wanita. Sangat memalukan bahwa dia menjadi cemburu. 

[Ah!] 

Namun perkataan Hu Bong belakangan membuat Mun Ku kembali muram. 

[Ini belum pasti, tapi saya membaca dari beberapa buku... bahwa Penyumbatan Darah 
Dingin akan membutuhkan energi yang berlawanan, atau seorang pria dengan energi Yang 
kuat untuk menjaga keseimbangan.] 

[Jaga keseimbangan? Yang?] 

[Kamu tahu... seperti bagaimana seorang pria dan wanita menemukan cinta... dan pria itu 
membakar...] 

'?!' 

[Apa?!] 

Wajah Mun Ku memerah seolah dia akan meledak dan menyuruh Hu Bong untuk berhenti. 
Hu Bong selalu memiliki semua jenis pengetahuan aneh. Sepertinya Hu Bong benar-benar 
menggodanya saat dia tersenyum. 

'Dia bermain dengan saya! Ugh. ' 

"Hah..." Gam Rosu menghela nafas. Udara di sekitar Yogun sangat dingin. Setelah menahan 
dingin seperti itu, Gam Rosu selesai merawatnya dan berbicara. 
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"Penyumbatan Darah Dingin..." 

Dokter yang saleh langsung tahu apa penyakit itu. 

"... Saya tidak pernah berpikir saya akan menyaksikan penyakit ini lagi dalam hidup saya." 

Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia merawat pasien dengan penyakit tersebut. 
Bunwang bertanya dengan cemas, "Apakah itu buruk?" 

"Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi seseorang menciptakan obat untuk 
mengisi yang qi-nya. Itu memperpanjang hidupnya. Sejujurnya, sulit untuk hidup lebih dari 
20 tahun dengan penyakit ini. " 

"Cucu Anda yang membuat itu." 

Yang membuat obat itu Gam Miyan, tapi Bunwang tidak mengatakannya. Yeowun 
menyuruhnya untuk tetap diam tentang sebagian besar hal yang dia ketahui jika Buwang 
ingin mendapatkan bantuan. 

"Apa yang baru saja Anda katakan... apakah Anda menyembuhkan seseorang dengan 
penyakit ini sebelumnya?" 

Gam Rosu menjadi ragu-ragu dengan pertanyaan Yeowun dan menggelengkan kepalanya. 

"Apa?! Apa yang kamu bicarakan?" 

Bunwang percaya bahwa Tabib Ilahi, dokter terbaik di Yulin, akan bisa menyembuhkan 
adiknya. Tapi reaksi Gam Rosu sepertinya sangat tidak bisa dipercaya. Bunwang 
meninggikan suaranya dan Gam Rosu menjelaskan, "Hei, anak muda. Dengarkan aku 
sampai akhir. " 

"?" 

"Saya pertama kali menemukan penyakit ini 30 tahun lalu. Saya tahu bagaimana ini bisa 
disembuhkan pada saat itu, tentu saja. " 

"Kamu tahu bagaimana cara menyembuhkannya?" 

"Apa menurutmu aku tidak akan tahu? Hanya saja penyakit ini bisa diturunkan pada 
seniman bela diri yang melatih energi dalam, jadi itu sebabnya sulit. " 

30 tahun lalu, Gam Rosu bertemu dengan seorang wanita dengan Penyumbatan Darah 
Dingin. Rambutnya berubah keperakan karena yin qi-nya menjadi gila, jadi Gam Rosu 
belajar keras dan akhirnya menemukan cara menghadapinya. Tetapi metode ini 
membutuhkan lebih dari sekedar praktik medis. Itu membutuhkan energi internal yang 
sama kuatnya dalam yang qi untuk menembus sirkulasi darah yang tersumbat di dalamnya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Menurutmu, apakah mudah menemukan yang qi seperti itu yang dapat menangani yin qi 
dalam jumlah tak terbatas?" 

"Jadi, kamu tidak bisa menemukannya?" 

"... Sebenarnya aku melakukannya." 

Tabib yang saleh menggunakan semua koneksinya untuk menemukan pejuang yang kuat, 
pemimpin Sorim, Biksu Gu Hur untuk membantu. Gu Hur adalah biksu yang dihormati dari 
semua seniman bela diri dari Pasukan Keadilan yang menghargai kehidupan di atas semua 
hal dan menerima bantuan. 

"Ke-kenapa kamu gagal?" 

"Biksu Gu Hur memiliki qi yang kuat dalam dirinya. Tapi itu adalah tubuh wanita yang tidak 
bisa menahannya. " 

Ketika energi kuat Gu Hur menembus sembilan penyumbatan di dalam tubuh wanita itu, 
yang qi yang kuat mulai mempengaruhi tubuhnya secara negatif. 

"Jadi, dia mati dengan semua nadinya meledak melalui energi. Itu bukan salah biksu itu, 
tapi dia mengundurkan diri dari kepemimpinan setelah menyalahkan dirinya sendiri. " 

"Hah? Saya rasa saya mendengar tentang kejadian itu. " 

Mun Ku mendengar ini ketika dia masih kecil dari kakeknya Mun Yun. Insiden Biksu Gu 
Hur, salah satu dari lima pejuang dan pemimpin Sorim, mengundurkan diri dari 
kepemimpinan dan menghilang dari Yulin adalah berita besar. 

"Ini adalah pertama kalinya saya tidak bisa menyelamatkan seseorang selama bertahun-
tahun menjalani praktik medis." 

Tidak ada gunanya bahkan untuk Tabib yang saleh. Jika dia adalah seorang seniman bela 
diri dan tahu tentang energi internal, dia akan memperhatikan masalahnya tapi ini yang 
pertama untuknya, jadi dia tidak bisa menyelamatkan nyawa orang itu. 

"Maka apa yang kamu pikirkan salah. Kamu tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. " 

Bunwang berbicara dan Gam Rosu menggelengkan kepalanya. 

"Saya tidak dapat menyebut diri saya dokter jika saya tidak mempelajari apa yang pernah 
gagal saya sembuhkan. Saya menemukan masalah dengan perawatan saya nanti. " 
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Chapter 321 
Chapter 321: Cold blood blockage (6) Biksu Gu Hur memberi tahu Tabib yang saleh bahwa 
dengan mengirimkan energi internal untuk menembus penyumbatan, yin qi bereaksi untuk 
melawan, membuat Gu Hur meningkatkan energi yang dikirim. Inilah mengapa dua energi 
yang bertabrakan satu sama lain menjadi terlalu kuat. bagi wanita itu untuk 
menanggungnya. 

"Lalu bagaimana caranya? Jika tidak mungkin mengirimkan energi ... " 

"Ada dua cara lain. Keduanya memiliki kekurangan. " 

"Apa itu?" 

"Satu cara tidak mungkin saat ini, dan cara lainnya ... Saya tidak berpikir dia atau Anda akan 
menyukai cara itu akan dilakukan." 

Apa yang tidak diinginkan oleh dia dan saudara perempuannya? Bunwang bertanya, "Dan 
apakah itu?" 

"Ini sangat aneh, tapi titik awal ledakan energi dimulai ke area vagina." 

V-vaginal? 

Wajah Bunwang menjadi muram. Dia bisa memahami apa yang dikatakan Gam Rosu. 

"Y-maksudmu..." 

"Iya. Ini adalah cara untuk menemukan keseimbangan antara yin dan yang untuk 
mengurangi reaksinya agar mengambil qi tanpa perlawanan. " 

Dengan kata-kata Gam Rosu, Hu Bong menjadi kaget dan bergumam, "Hah? K-maksudmu st 
... " 

"Hu Bong !!" 

Ups. 

Mun Ku menjadi merah dan berteriak dan Hu Bong menarik mulutnya untuk berhenti. Mun 
Ku menjadi khawatir. Godaan Hu Bong sepertinya menjadi kenyataan. 

'Ughhhhh! HU BONG !!!! ' 

Mun Ku memelototi Hu Bong. Kata-katanya telah menjadi kenyataan. 

"Seseorang harus memiliki yang qi yang kuat untuk mengambil keseimbangan..." 
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Gam Rosu lalu melirik ke arah Chun Yeowun saat dia berbicara. Satu-satunya pejuang yang 
cukup kuat untuk mengalahkan Yogun yang mengamuk adalah Chun Yeowun, jadi 
reaksinya wajar. 

'Hmm...' 

Yeowun mengerutkan kening pada metode pengobatan yang tidak terduga dan bertanya, 
"Apa cara lain yang tidak mungkin?" 

"Itu..." 

Saat itulah Yeowun tiba-tiba bangun sebelum mendengar jawaban Gam Rosu. Dia melihat 
ke suatu tempat dengan ekspresi muram. Itu menuju pos terdepan. 

"Ini mencengangkan." 

Kekuatan luar biasa datang dari arah itu. Jika belum ada seorang pun di sini yang 
menyadari kekuatannya, itu berarti musuh cukup kuat sehingga hanya Chun Yeowun yang 
bisa merasakannya. Rasanya lebih berbahaya dibanding saat Yogun mengamuk. 

Apa itu, Tuanku? 

Mun Ku bangun dengan tatapan penasaran dan Yeowun memperingatkan yang lainnya. 

Semuanya, tetap di sini dan jangan bergerak. 

Yeowun lalu melompat keluar. 

Di pos terdepan, para penjaga gerbang berdarah saat mereka jatuh ke tanah. Bahkan 
penjaga gerbang dari pos terdepan ini adalah pejuang yang sangat terlatih, tetapi mereka 
tidak berdaya melawan penyusup. Melalui gerbang, ada halaman yang luas dengan lebih 
dari empat puluh prajurit mengelilingi pria paruh baya dengan rambut keriting dan 
janggut. Pemimpin pos terdepan Jiheng berteriak padanya. 

"Kamu harus mundur! Apa kamu tahu dimana ini ?! " 

Jiheng merasakan keringat membasahi dahinya. Penyusup itu tidak menggunakan energi 
khusus, tapi kehadirannya cukup untuk membuat semua prajurit ketakutan. 

'Siapa orang ini?!' 

Daerah itu damai sejak sekte yang bersekutu dengan klan Yulin. Sangat mengejutkan 
menemukan pria mengerikan ini datang ke sini. 

"Izinkan saya memperingatkan ANDA sebagai gantinya. Jika kamu tidak ingin berakhir 
seperti ini, bawa anak-anakku yang kamu culik. " 
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Ada empat prajurit di tanah di depan pria itu. Mereka menyerangnya ketika pria itu masuk 
ke gerbang, tetapi mereka dengan cepat ditundukkan dalam hitungan detik. Jiheng 
berteriak, "Kenapa kamu mencari anak-anakmu di sini ?! Siapa kamu!" 

Pria itu mengangkat alisnya dengan jijik. Dia masih merasakan energi dingin di dalam 
gedung. 

"Jadi, kamu akan berbohong. Kemudian saya akan menemukannya sendiri. " 

Pria itu melepaskan kakinya dan Jiheng memberi tanda pada prajuritnya. 

"Menyerang!" 

Semua prajurit segera menyerang pria itu. Pria paruh baya itu kemudian mengayunkan 
tangannya dan semua pedang yang dipegang para pejuang di tangan mereka lepas dari 
tangan mereka. 

"Hah?!" 

"A-sowrd saya!" 

Pedang mereka kemudian berputar di udara dan diarahkan kembali ke mereka. 

Pedang udara! 

Semua prajurit menjadi pucat. Mereka mengira mereka melawan pejuang yang kuat, tetapi 
mereka tidak menyadari bahwa mereka melawan prajurit tingkat master tertinggi. 

'K-kenapa prajurit yang begitu kuat menyerang pos terdepan kita ?!' 

Bahkan Jiheng tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hampir tidak bisa menahan 
pedangnya saat diterbangkan, tapi semua prajurit lainnya sekarang sedang diincar oleh 
pedang mereka sendiri. 

"Sulit untuk mengontrol semuanya, tapi ini sudah cukup." 

Bahkan jika itu adalah prajurit tingkat master tertinggi, mengendalikan lebih dari dua belas 
pedang sekaligus adalah mustahil. Tapi dia tidak menggunakan formasi jadi dia hanya 
mengayun dan menusuk, dan jumlah ini sudah cukup. Ini hanya dilakukan untuk 
mengancam mereka. 

"Ini peringatan terakhir. Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. " 

Pria itu memperingatkan lagi. Dia tahu bahwa membunuh banyak prajurit ini akan 
membuat kultus mengejarnya, jadi dia memberi mereka kesempatan. Tapi tidak mungkin 
prajurit yang selalu bertahan dalam perang akan menyerah pada ancaman seperti itu. 
Selain itu, ada Sky of the Cult yang berada di dalam hari ini. 
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"Menipu! Anda meremehkan kami! Apakah menurutmu pemuja dari Kultus Dmonik Agung 
akan tunduk pada ancamanmu ?! " 

Jiheng berteriak dan pria itu menggelengkan kepalanya. Dia memberi mereka pilihan untuk 
pergi, tapi itu terlempar keluar jendela. 

Bodoh. 

Pria itu kemudian mengangkat tangannya dan pedangnya siap. 

"Kalau begitu kau telah memilih. Selamat tinggal." 

Pria itu mengayunkan pedang dan kemudian mencoba untuk menjatuhkan para prajurit. 
Beberapa memejamkan mata sementara beberapa mencoba menghindar. Tetapi hal yang 
tidak terduga terjadi. Semua pedang bergerak hampir satu inci dan berhenti. 

"A-apa?" 

Mereka mengira mungkin pria itu telah berubah pikiran, tetapi tampaknya bukan itu 
masalahnya. Pria itu menjabat tangannya seolah-olah seseorang memegang tangannya. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Dia tidak membayangkan melihat hal seperti itu. Pedang udara hampir diambil dari 
kendalinya. Dia mencoba memberikan lebih banyak energi untuk menguasainya, tetapi 
tidak ada gunanya. 

'Seseorang menyusup ke dalam hubunganku dengan pedang!' 

Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Saat itulah pria itu melihat seseorang keluar 
dari mansion. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam panjang dengan kulit 
putih pucat. Itu adalah Chun Yeowun. 

'A..apakah dia yang melakukan ini?' 

Pria itu menatapnya. 

Yeowun mendengar Nano berbicara dengannya. 

[Selesai menyusup ke dalam sistem kontrol.] 

'Pukul mundur, Nano.' 

[Memulai serangan.] 
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Mata Yeowun bergetar dan kendali pedang udara sekarang ada di Yeowun. Yeowun 
kemudian mengeluarkan pedangnya, dan keempat puluh pedang itu segera mengarah ke 
pria itu. 

"Hah... ugh." 

Pria itu menjadi tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali atas pedang 
udara di tengah-tengah mengendalikan mereka. 
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Chapter 322 
Bab 322: Dua burung dalam satu batu (1) Empat puluh pedang diarahkan ke pria itu, akan 
terbang ke bawah dan menembusnya. 

'Ini mencengangkan. Mengambil alih banyak pedang ini akan membutuhkan banyak 
ketepatan dan kendali energi... ' 

Pria paruh baya itu sekarang sangat tercengang dengan aksinya. Pedang udaranya hanya 
menggunakan energi yang sangat besar untuk mengendalikan objek, tapi pemuda itu 
benar-benar mengirimkan energinya dengan benar ke semua pedang itu. 

"Dia terlihat seperti pria muda." 

Tapi kekuatan itu tidak kurang dari dirinya sendiri, cukup untuk dipertimbangkan di 
antara lima pejuang Yulin teratas. Jika pria itu keluar dari dalam, maka dia pasti salah satu 
pemuja. Saat itulah pria itu mengingat informasi yang dia kumpulkan baru-baru ini. Dia 
mendengar ini ketika dia pergi ke klan Hao untuk membeli informasi tentang Tabib yang 
saleh. 

'Oh, kudengar ada Tuan muda baru di Kultus Iblis. Mungkin...' 

Dugaannya benar. Ketika Jiheng dan para pejuang mengetahui Yeowun yang keluar, 
mereka semua berlutut dengan satu lutut dan berteriak. 

"Tuanku!" 

"Tuanku!" 

Pria paruh baya itu menyipitkan matanya. Jadi, pemuda itu benar-benar Lord of the 
Demonic Cult. Dia tidak membayangkan untuk menemukan Lord di perbatasan utara tanah 
Kultus Iblis. 

'Tunggu. Apakah itu orang yang menculik putriku? ' 

Satu-satunya yang cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu tampaknya adalah Yeowun 
yang ada di area ini. Ada satu prajurit tingkat master yang unggul, tetapi tingkat pria itu 
tidak cukup untuk mengalahkan mode mengamuk Penyumbatan Darah Dingin. 

Jiheng mendekati Yeowun dan berlutut untuk melapor. 

Kapten Jiheng, melapor. 

"Berbicara." 
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"Orang itu menyusup ke pos kami, membunuh penjaga gerbang kami dan beberapa penjaga 
dan mengancam kami untuk menyerahkan anak-anaknya." 

"Serahkan anak-anaknya?" 

Yeowun menjadi terkejut. Dia memang berharap seperti itu, tapi tebakannya benar. Ayah 
dari Yogun, dan mengingat dua pedang besar yang digunakan Bunwang, mudah untuk 
menebak namanya. 

"Pedang Ganda Bela Diri Wang Jing." 

Setiap pemuja termasuk Jiheng menjadi terkejut. Tidak ada seorang pun di Yulin yang tidak 
akan terkejut saat mendengar nama itu. Dia adalah salah satu dari lima pejuang Yulin dan 
pembunuh terkenal yang membunuh lebih dari tiga ribu bajak laut dalam satu malam. 

Pedang Ganda Bela Diri? 

"Apakah kita baru saja melawan salah satu dari lima prajurit terbaik ?!" 

Suasana menjadi panik. Bahkan jika mereka adalah pejuang pemberani dari kultus, jarang 
sekali mereka menyaksikan sekilas lima prajurit teratas. Yeowun kemudian berbicara 
dengan pria itu. 

'Apakah Anda Sir Wang Jing?' 

Wang Jing tidak menjawab pertanyaan itu. Itu lebih dari anggukan diam. Pria itu sedang 
memikirkan apa yang sedang terjadi. 

'Jika dia tahu siapa saya, maka Tuhanlah yang mengambil anak-anak saya.' 

Itu meresahkan. Itu adalah pemimpin faksi raksasa, tidak sebanding dengan bajak laut. 
Tidak yakin mengapa pria itu mengambil anak-anaknya, tapi sepertinya melawannya akan 
menimbulkan banyak masalah. 

'Kemudian prajurit tingkat master superior lainnya akan bergabung.' 

Itu tidak berjalan baik untuknya. Pria itu kemudian mengumpulkan energi kuatnya kembali 
ke dirinya dan udara di sekitar halaman menjadi santai. Pria itu membungkuk ringan ke 
arah Yeowun. 

"Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Penguasa Kultus Iblis yang baru. 
Saya Wang Jing. " 

"OH !!" 

Tebakan Chun Yeowun benar. Warriors tersentak karena keheranan. Pria itu adalah 
Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing. Fakta bahwa dia mengumpulkan kembali energinya 
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berarti dia ingin menyelesaikan segalanya dengan berbicara. Yeowun kemudian menarik 
tangannya dan pedangnya jatuh ke tanah. 

Pedangku! 

Warriors dengan cepat naik dan mengambil pedang mereka. Yeowun lalu berbicara dengan 
Jiheng. 

"Rawat para pejuang yang tersingkir." 

"Hah?" 

Jiheng menjadi bingung. Dia mengira empat prajurit di depan Wang Jing sudah mati, tetapi 
mereka sebenarnya baru saja pingsan. 

"Terima kasih telah meremehkan mereka." 

Yeowun membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Wang Jing sebenarnya 
tidak membunuh siapa pun, bahkan para penjaga gerbang itu karena dia merasakan 
kehadiran anak-anaknya di dalam gedung. Jika mereka mati, keadaan akan berubah 
berbeda tetapi dia tidak ingin melawan kultus ketika anak-anaknya masih hidup. Tapi dia 
tetap menunjukkan kekuatannya sehingga dia bisa memperingatkan sekte untuk tidak 
menyentuh anak-anaknya, dan juga mengeluarkan mereka yang mengalahkan putrinya. 

'Tapi untuk berpikir itu adalah Tuhan.' 

Itu satu-satunya hal yang tidak terduga. Bagaimanapun, pria yang membawa anak-anaknya 
ada di sini, jadi dia harus langsung ke intinya. 

"Aku ingin lebih menghormati pemimpin Kultus Iblis, tapi tolong perhatikan sopan 
santunku. Saya bisa merasakan kehadiran anak-anak saya di sini. Saya ingin mendengar 
mengapa Anda mengambilnya. " 

Dia berbicara dengan sopan tetapi suaranya memiliki rasa tidak nyaman di dalamnya. 
Setelah kehilangan istrinya, tujuannya kini hanya berbohong pada anak-anaknya. 

"Ini kesempatan bagus." 

Yeowun kemudian berpikir ini adalah kesempatan. Pria yang ingin dia bayar hutang 
muncul. Yeowun juga tahu bahwa Wang Jing sedang mencari Tabib yang saleh. 

"Saya minta maaf atas kesalahpahaman di sini. Putri Anda dalam kondisi yang sangat 
buruk, jadi saya harus segera membawanya ke sini untuk dirawat. " 

"Ah..." 
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Wang Jing menjadi muram. Dia khawatir putrinya akan lebih sering mengamuk bahkan 
dengan obat Gam Miyan. Dia tidak berpikir akan tiba hari ini ketika dia belum menemukan 
Tabib yang saleh. 

"Saya kira saya melakukan kesalahan. Tapi dokter yang gadis saya perlu temui adalah 
menuju ... " 

Energi dingin mulai meningkat seketika. Udara di sekitar langsung menjadi dingin. Yeowun 
menjadi kaget dan berbalik menuju wisma. 

'Segelnya rusak lagi!' 
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Chapter 323 
Bab 323: 323 Dua burung dalam satu batu (2) Yeowun menyegelnya sekali lagi hanya satu 
jam yang lalu. Tapi jumlah dingin ini berarti segelnya sudah rusak. Wang Jing berteriak, 
"Tuhan!" 

"Ikuti aku!" 

Yeowun berlari menuju wisma dan Wang Jing dengan cepat mengikuti. Ketika mereka pergi 
ke wisma, udara dingin menyerbu di sekitar gedung, membekukan semua yang ada di 
sekitarnya. Di halaman depan rumah, Hu Bong mengeluarkan darah dari mulutnya saat dia 
melindungi Gam Rosu, dan dua orang lainnya berdiri melawan Yogun yang berdiri tegak 
dengan rambut peraknya berkibar tertiup angin. 

"Aku ... aku tidak berpikir ini akan seburuk ini." 

"Kami membutuhkan Tuhan atau Penatua Yang." 

Mereka adalah Mun Ku dan Hou Sangwha. Ini terjadi saat Yogun bangun dari tidurnya. 
Energi dingin yang menakutkan dengan cepat membalikkan keadaan melawan mereka. 

"Ah.." 

Nafas Mun Ku memutih seolah musim dingin. Dia melindungi tubuhnya melalui energi 
internal, tetapi dinginnya masih membuatnya menggigil. 

"Ini datang!" Hou Sangwha berteriak. Yogun menginjak tanah, dan jarum es putih muncul 
dan dilemparkan ke atas mereka. 

"Tidak!" 

"LARI!" 

Mereka berdua melompat sekaligus dan jarum ditancapkan ke tanah. 

"Hah!" 

Mun Ku kemudian melemparkan peluru energi ke arah Yogun, namun peluru tersebut 
menghilang bahkan sebelum mendekati tubuh Yogun. 

'Mustahil!' 

Yogun kemudian mengulurkan tangan dan mengulurkan tangan dan badai dingin melanda 
Mun Ku dan Hou Sangwha yang masih di udara. 

Kyah! 
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Aaah! 

Keduanya dengan cepat melindungi diri mereka sendiri dengan penghalang energi, tetapi 
itu masih membuat mereka mundur. Kemudian mereka berguling-guling di tanah, tetapi 
mereka melompat untuk berdiri. Tapi tidak ada jarum es yang tak terhitung jumlahnya di 
sekitar mereka lagi. 

"A... apa?" 

"Sangwha, apakah kita sedang bermimpi?" 

Ini bukanlah level yang para seniman bela diri mana pun yang mereka kenal. Seolah-olah 
mereka melawan Penyihir Musim Dingin yang legendaris atau semacamnya. Mata Yogun 
yang melotot ke arah mereka kini menjadi transparan. 

Kapak besar Hou Sangwha menjadi tertutup dengan kekuatan biru qi di atas bilahnya. Mun 
Ku juga mempersiapkan tangannya dengan kekuatan qi untuk menyerang kapanpun. 
Kedua wanita itu menjadi tegang. Yogun kemudian mengulurkan tangan ke arah mereka 
dan mengepalkan tinjunya. Jarum es yang tak terhitung jumlahnya kemudian mencoba 
turun ke arah mereka. 

Saat itulah jarum es berhenti di udara. Dua wanita kemudian mendengar suara itu dari 
belakang. 

"Hampir saja." 

"T-Tuanku!" 

Itu adalah Chun Yeowun. Yeowun bisa tiba tepat waktu dan mempertahankan serangan 
dari jarum es. Tapi kali ini dia tidak datang sendiri. 

"Ah?" 

Seorang pria paruh baya dengan rambut keriting muncul di depan mereka dan 
mengayunkan tangannya ke arah jarum es. Dengan itu, garis energi yang kuat ditarik di 
udara dan menghancurkan semua jarum es menjadi debu. Orang yang menunjukkan 
kehebatan luar biasa adalah Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing. 

'Itu mengagumkan. Jika dia bisa melakukan itu, dia mungkin bisa memblokir pedang 
udaraku juga. ' 

Yeowun tercengang. Wang Jing pasti layak dianggap sebagai salah satu dari lima prajurit 
Yulin teratas. 

"Yogun." 
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Wang Jing memanggil putrinya dengan tatapan cemas. Dia tahu bahwa putrinya akan 
dalam kondisi yang buruk karena kedinginan yang parah, tetapi dia dalam keadaan yang 
mengerikan. 

"Aku harus cepat." 

Wang Jing lalu menyerbu ke arah wanita berambut perak, Yogun. Yogun mulai membuat 
dinding es tebal dengan mengumpulkan debu es karena dia merasa terancam dengan 
munculnya kehadiran yang kuat. Tapi itu tidak berhasil melawan Yeowun, jadi tidak ada 
kemungkinan itu akan berhasil melawan Wang Jing juga. 

Wang Jing sudah bisa sampai ke Yogun bahkan sebelum tembok es selesai dibangun. Semua 
jarum es yang menghantam lantai juga berubah menjadi debu. Wang Jing pasti orang yang 
sangat kuat. 

Dia dengan cepat menekan titik darah Yogun untuk menyegelnya. Tetapi segel yang hanya 
mengharuskannya menggunakan 50% sebelum itu tidak berfungsi lagi. Yin qi yang kuat 
melindungi gangguan energi yang masuk ke dalam tubuh. 

"Dia semakin buruk." 

Wang Jing kemudian meningkatkan kekuatannya hingga 80% dan menyegelnya. Yogun 
tersentak dan dengan titik darahnya yang terhalang dari sirkulasi, rasa dingin di sekitar 
mereka menjadi reda. Tapi di sekitar Yogun masih sangat dingin. 

Yogun yang kini pingsan menggigil seakan-akan merasa kedinginan karena energi yang 
datang dari tubuhnya sendiri. Wang Jing mengerutkan kening. Yogun tidak pernah dalam 
kondisi seburuk itu. 

'Tidak ... apa yang harus saya lakukan? Setidaknya butuh setengah hari untuk turun ke desa 
Yongho. ' 

Wang Jing mengira dia harus membawanya ke Gam Miyan di desa Yongho, tetapi Yogun 
sepertinya tidak bertahan lama melawan dingin yang ekstrim yang datang dari yin qi. Saat 
itulah seorang wanita tua berotot berjalan ke arah mereka dengan Yeowun di sisinya. 
Wanita itu adalah Tabib yang saleh Gam Rosu. 

'Hah?' 

Wang Jin mengerutkan kening pada wajah yang dikenalnya ketika Gam Rosu berjalan 
mendekat dan memeriksa denyut nadi Yogun yang gemetar parah. 

"A-apakah kamu seorang dokter?" Wang Jing bertanya dan Yeowun malah mengangguk. 
Setelah memeriksa keadaan Yogun beberapa saat, Tabib yang saleh Gam Rosu menjadi 
muram dan berbicara. 
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"Ah... yin qi telah menyebar ke seluruh tubuhnya pada akhirnya... dia tidak akan bertahan 
sehari pun dengan kecepatan seperti ini. Tuanku, Anda tidak punya pilihan lagi. " 

"A-apa yang kamu bicarakan? Bu!! Apa yang terjadi dengan putriku ?! " 

Wang Jing mulai gemetar ketakutan akan kemungkinan kematian putrinya dan Tabib yang 
saleh Gam Rosu berbicara dengan serius. 

"Dia akan membutuhkan keseimbangan yin dan yang melalui kawin." 

"Mat... APA ?!" 

Wajah Wang Jing menjadi aneh karena kata-kata yang tidak terduga. 
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Chapter 324 
Bab 324: Dua burung dalam satu batu (3) Wang Jing sangat terkejut dan marah ketika dia 
mendengar bahwa putrinya perlu melakukan hubungan seksual sehingga dia hampir 
membunuh Tabib yang saleh Gam Rosu. Tapi dia harus berhenti ketika mendengar siapa 
wanita tua itu. Dan tidak ada cara untuk menolak gagasan itu ketika dokter paling terkenal 
di seluruh Jianghu memberitahunya bahwa itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. 

'Tapi itu adalah sesuatu yang bahkan biksu agung Sorim gagal ...' 

Dia lebih ragu-ragu ketika dia mendengar bahwa prosedur tersebut pernah dicoba 
bertahun-tahun yang lalu, melibatkan seorang pejuang yang kuat seperti Biksu Gu Hur. 
Dokter yang saleh menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya 
yang sekarat adalah dengan memecah energi Yang menjadi permulaannya pada awal 
ledakan, yaitu vagina. 

'Kupikir perlakuan semacam ini hanya ada di sebuah buku ..' 

Hu Bong mungkin akan setuju dengan sepenuh hati jika Wang Jing mengatakan ini dengan 
keras. Dia kemudian merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa melakukan apa pun untuk 
putrinya yang sekarat. Dan seperti Wang Jing, Chun Yeowun juga mengalami masa-masa 
sulit. 

"Kawin... kawin... uh..." 

Mun Ku telah mengulangi kata itu berulang kali, terlihat bodoh saat berbicara. Tentu saja, 
tidak ada wanita yang ingin melihat kekasihnya melakukan hubungan seksual dengan 
wanita lain. 

"Aku tidak menginginkan ini." 

Dia menjadi menangis saat kepalanya menukik ke pelukannya. 

"Wah," desah Yeowun. Yeowun juga sangat tertekan melihat Mun Ku seperti itu. Orang lain 
mungkin ingin mengambil kesempatan ini dan memiliki Yogun yang misterius dan indah 
untuk dirinya sendiri, tetapi Chun Yeowun tidak menginginkan ini. 

'Perempuan lain...?' 

Yeowun memutuskan bahwa dia hanya akan mencintai satu wanita seumur hidupnya. 
Setelah mengalami tragedi yang terjadi di sekitar enam klan, Yeowun mengetahui bahwa 
memiliki banyak istri dan anak hanya membawa kekacauan. 

'Tuanku...' 
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Semua anggota yang telah melihat Yeowun sejak hari-hari di akademi bersimpati padanya. 
Selain itu, Chun Yeowun adalah pria yang selalu berpegang pada moral dan keputusannya. 
Tidak mudah baginya untuk melanggar sumpahnya sendiri untuk hal-hal seperti itu. 

"Tapi yang terbaik adalah kita menyelamatkan wanita itu, meskipun itu mengharuskan dia 
untuk melanggar sumpahnya." 

Bahkan Hou Sangwha berpikir seperti itu, meski dia sangat dekat dengan Mun Ku. Tanpa 
mempertimbangkan masalah emosional, ini adalah kesempatan bagus untuk Cult akan 
berteman dengan salah satu dari lima prajurit Yulin yang kuat. Terlebih lagi, itu juga 
merupakan kesempatan bahwa Wang Jing akan menjadi ayah mertua Yeowu jika semuanya 
berjalan lancar. 

Kami tidak punya waktu. 

Gam Rosu menyuruh mereka cepat saat semua orang ragu-ragu. 

"Hah hah..." 

Yogun terengah-engah saat nafasnya memutih saat keluar dari mulutnya. Dia memiliki 
jarum di sekujur tubuhnya yang diturunkan oleh Gam Rosu sehingga dia akan menjadi 
sedikit lebih hangat setidaknya. Tapi ini sama sekali tidak akan memberinya lebih banyak 
waktu dalam hidup. 

"Ayah." 

Bunwang memanggil Wang Jing. Seperti yang diharapkan, dia adalah anak tertua dari 
Pedang Bela Diri Ganda, Wang Jing. Nama aslinya sebenarnya adalah Wang Bun. 

"Sanggul." 

"Ayah... aku tidak suka ide itu, tapi menurutku kita harus fokus menyelamatkan nyawa 
Yogun dulu." 

"Anda pikir begitu?" 

"... Tidak masalah jika dia mati." 

Wang Jing menjadi muram mendengar kata-kata Wang Bun. Bahkan jika itu untuk 
menyelamatkan nyawa putrinya, sulit untuk mengakui perilaku seperti itu karena dia 
masih seorang ayah. Dan bahkan jika itu untuk menyelamatkan nyawa putrinya, dia tidak 
ingin putrinya memiliki hubungan seperti itu dengan seorang pria hanya untuk sehari. 
Perilaku seperti itu harus diikuti dengan tanggung jawab komitmen seumur hidup. 

"Berikan putriku yang berharga kepada pria itu?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Tentu saja, latar belakangnya sempurna. Dia adalah Lord of the Demonic Cult, salah satu 
dari tiga faksi dari seluruh Yulin. Dan juga, Yeowun cukup kuat untuk dianggap sebagai 
salah satu dari lima pejuang teratas. Tapi Wang Jing juga bisa melihat apa yang sedang 
terjadi. 

'Hmph.' 

Dia tidak menyebutkannya, tapi dia sudah melihat Yeowun mengkhawatirkan wanita lain 
di sudut, tertekan dan sedih saat dia duduk di dekat dinding. Dia tampaknya sangat terlatih 
dalam seni bela diri dan juga sangat cantik dan anggun, yang membuktikan bahwa dia 
berasal dari keluarga yang baik di sekte. Sepertinya dia adalah calon istri Tuhan. 

"Putriku, putri Wang Jin, akan menjadi istri kedua dari Penguasa Sekte?" 

Wang Jing memiliki banyak musuh yang membuatnya bersembunyi, tetapi dia masih 
sangat bangga menjadi salah satu dari lima prajurit teratas. Harga dirinya tidak 
membuatnya nyaman dengan kenyataan bahwa putrinya akan menjadi istri kedua. Wang 
Jing kembali menatap Yeowun. 

"Tapi jika dia mengkhawatirkan calon istrinya, dia bukan tipe yang mencari wanita." 

Dia telah mendengar Penguasa kultus secara historis memiliki banyak istri, tetapi Yeowun 
tampaknya berbeda dari cara dia bertindak. Setidaknya itu melegakan. 

"Hah hah..." 

Saat Wang Jing memikirkan semuanya, dia mendengar putrinya terengah-engah. Dia 
kemudian berpikir tidak ada waktu untuk disia-siakan dan menyederhanakan pikirannya. 

'Kamu bodoh, Wang Jing. Anda seharusnya hanya berpikir tentang menyelamatkan nyawa 
putri Anda. ' 

Nyawa putrinya terancam, jadi ini bukan waktunya untuk memikirkan banyak hal. Wang 
Jing lalu berjalan ke arah Yeowun dan membungkuk, "Tuan Chun. Saya, Wang Jing 
bersumpah untuk tidak pernah tunduk atau meminta bantuan kepada siapa pun sepanjang 
hidup saya. Tapi hari ini, aku akan melanggar sumpah itu. " 

Wang Jing kemudian berlutut. Semua orang di sekitar terkejut dengan tindakannya yang 
tiba-tiba. Wang Jing, Pedang Bela Diri Ganda dan salah satu dari lima prajurit teratas Yulin 
berlutut. 

"Sir Wang Jing...!" 

Yeowun mengerutkan kening dan mencoba membuatnya berdiri tetapi Wang Jing menolak 
saat dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbicara dengan suara memohon. 
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"Silahkan. Selamatkan hidup putriku. Saya meminta Anda, bukan sebagai seniman bela diri, 
tapi sebagai seorang ayah. " 

Wang Jing kemudian membenturkan kepalanya ke lantai. Dia telah membuang semua 
harga dirinya untuk memohon kehidupan putrinya. 

"Ah..." 

Yeowun menjadi gelisah. Dia tidak diberi pilihan lagi. Dengan Wang Jing memohon 
bantuannya seperti ini, bisa dipastikan dia akan berbalik melawan Yeowun jika Yeowun 
menolak membantunya. 
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Chapter 325 
Bab 325: Dua burung dalam satu batu (4) "Bukan itu masalahnya." 

Yeowun telah menjadi Penguasa Kultus Iblis setelah melalui banyak kesulitan. Memiliki 
salah satu dari lima prajurit teratas yang berpihak padanya bukanlah sesuatu yang ditakuti. 
Dan Yeowun adalah pemuja Kultus Iblis, bukan anggota Pasukan Keadilan, jadi dia tidak 
mengikatkan dirinya pada fakta bahwa dia harus membantu orang-orang dalam kesulitan. 

"Aku harus menjaga kemauanku sendiri." 

Dia bersumpah bahwa dia hanya akan memiliki Mun Ku di sisinya. Sungguh memalukan 
bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk memiliki salah satu dari lima pejuang 
teratas di sisinya, tetapi Yeowun harus melihat lebih jauh di masa depan. Jika dia membawa 
wanita lain ke sini, maka ada kemungkinan dia akan melihat tragedi yang berputar di 
sekitarnya dengan enam klan lagi. Pertumpahan darah antar keluarga untuk mencari 
kekuasaan. 

"Jika wanita lain memiliki bayiku selain Mun Ku, itu akan membawa tragedi lain." 

Yeowun telah melalui dan membunuh orang lain sebagai balas dendam, tetapi dia tidak 
ingin anak-anaknya melakukan hal seperti itu. Saat itulah Yeowun mendengar suara Nano. 

[Jika pengguna menginginkan kontrasepsi, dimungkinkan untuk masuk ke mode sterilisasi 
diri.] 

'Apa?' 

Pengendalian kelahiran berarti mencegah kehamilan. Tapi apakah sterilisasi itu? 

[Mesin nano akan memblokir vas deferens untuk mencegah sperma mencapai air mani saat 
pengguna melakukan hubungan seksual. Ini lebih efektif daripada vasektomi yang 
sebenarnya.] 

'?!' 

Yeowun menjadi kaget. Ini berarti dia hanya bisa membuat wanita yang dia pilih untuk 
hamil. Informasi itu sudah diberikan Nano karena Yeowun khawatir ia akan menghamili 
Yogun. 

'...' 

Yeowun menjadi bungkam mendengar informasi itu. Jika apa yang dikatakan Nano 
berhasil, maka kemungkinan Yeowun hanya bisa membuat Mun Ku hamil dengan bayinya. 

'Tapi meski begitu ...' 
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Tapi rasanya agak miris kalau wanita itu belum punya bayi saat Yeowun sudah menjalin 
hubungan dengannya. 

'Ini mengganggu.' 

Saat itulah Yeowun mendengar pesan telepati Mun Ku. 

[Tuanku.] 

'Hah?' 

Dia berbalik dan melihat Mun Ku. Dia telah mengangkat kepalanya dan menatap Yeowun 
dengan ekspresi tegas. 

[Saya sangat, sangat sedih dan patah hati.] 

Yeowun tidak bisa menanggapi kata-kata Mun Ku. Yeowun telah berjanji pada Mun Ku 
malam itu di penginapan bahwa dia hanya akan mencintainya dan menjadikannya sebagai 
istri satu-satunya. 

[Mun Ku...] 

[Tapi tahukah Anda, bisnis tetaplah bisnis.] 

[??] 

[Saya seorang wanita yang Anda cintai, tetapi sebelum itu, saya juga pemuja Kultus Setan 
Besar dan hamba tepercaya Tuhan. Saya tidak melihat alasan untuk menolak bantuan yang 
akan menguntungkan sekte kita.] 

Matanya bertekad tapi masih berkaca-kaca. Yeowun menjadi sedih dan meminta maaf, 
tetapi dia masih merasa bahwa dia manis dalam beberapa hal. 

[... Jadi, terima permintaan itu dan bantu Tuan Wang Jing.] 

Ini kesimpulannya. Setelah memikirkannya sendiri, Mun Ku menyadari bahwa acara ini 
pada akhirnya akan membawa manfaat bagi Kultus dan Yeowun dan satu-satunya kerugian 
adalah jika Yeowun menolak untuk membantu. Satu-satunya hal yang mengganggunya 
adalah bahwa Yeowun bukan satu-satunya pria lagi. 

[Mun Ku ... jika Anda tidak menginginkan ini, saya tidak bersedia melakukan ini.] 

[Tentu saja aku tidak mau! Apa menurutmu kamu akan baik-baik saja jika aku, suka, 
mengambil semua pria tampan itu dan, seperti... eh, lakukan itu ?!] 

[...] 
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Yeowun menjadi tidak berkata-kata saat itu. Sebenarnya, satu-satunya yang bisa bereaksi 
dan berbicara seperti itu di seluruh Kultus Iblis adalah Mun Ku. Dia satu-satunya yang 
membuat Yeowun merasa nyaman. Yeowun tertawa. 

[Apakah kamu tertawa? Apakah kamu begitu bersemangat? Tidur dengan gadis cantik itu, 
membuat alasan bahwa Anda membantunya dan...] 

Dua mata besar Mun Ku meneteskan air mata saat dia berbicara. Sepertinya dia masih 
sangat tidak nyaman dan patah hati dengan gagasan itu. Yeowun tersenyum lembut pada 
Mun Ku dan mengirimkan kembali pesan telepati. 

[Cantik? Satu-satunya yang aku anggap cantik adalah kamu, Mun Ku.] 

Mun Ku kemudian kembali menatap Yeowun. 

[Hmph! Saya pikir Anda pria pemalu. Sepertinya Anda tidak.] 

[Hah?] 

[... Bagaimana kamu bisa mengucapkan... kata-kata yang memalukan seperti itu.] 

Mun Ku tersipu dan menundukkan kepalanya kembali ke pelukannya. Yeowun merasa 
ingin berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat pada pemandangan yang begitu indah, 
tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya dan Wang Jing masih di depannya dengan 
kepala tertunduk di tanah. 

[Kamu masih satu-satunya di pikiranku.] 

[Hmph! Kita lihat saja nanti. Dan... Aku tahu ini waktu yang salah, tapi kamu tidak diizinkan 
orang lain selain Nona Wang! Tidak pernah!] 

[...Ya.] 

Yeowun merasa lebih lega saat menerima Mun Ku. Mun Ku adalah wanita yang sangat 
bijaksana, cukup untuk membuat kekhawatiran Yeowun hilang. Yeowun kemudian turun 
dan membantu Wang Jing berdiri dan berbicara dengan lembut. 

"Bagaimana saya bisa menolak membantu seorang ayah yang mencoba menyelamatkan 
putrinya?" 

"Tuan Chun!" 

Wang Jing menjadi cerah di Yeowun. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan putrinya di 
sini adalah Yeowun. Wang Jing memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan yin qi, tetapi 
dia tidak dapat melakukan perawatan yang diperlukan sendirian. 

"Tolong... selamatkan putriku." 
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"Aku akan." 

Wang Jing memohon sambil memegang tangan Yeowun. Satu-satunya tujuan hidupnya 
setelah istrinya meninggal adalah anak-anaknya. Gam Rosu lalu menghampiri mereka. 

"Hmph. Untung kita sudah memutuskan. Kita harus cepat-cepat. Kita bahkan mungkin 
tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya jika kita tidak terburu-buru. " 

"...Jadi apa yang harus aku lakukan?" 

"Hmph." 

Gam Rosu lalu melihat ke sekeliling pada pertanyaan itu. Wang Jing dan anggota pasukan 
Yeowun kemudian keluar dari wisma dengan rasa malu. Setelah mereka semua pergi, Gam 
Rosu menjelaskan prosedur yang harus diambil Yeowun. Setelah menjelaskan semuanya, 
Gam Rosu mengingatkan Yeowun tentang hal terpenting. 

"Dia akan melawan dengan kuat saat kamu mencoba untuk kawin dengannya. Ini akan 
menjadi pertarungan yang serius, tetapi Anda tidak boleh berhenti di tengah. " 

"..." 

Itu bahkan sulit untuk ditanggapi. Yeowun hanya mengangguk dan menggendong Yogun 
dan masuk ke kamar pribadi di dalam gedung. Setelah membaringkannya di tempat tidur, 
Yeowun menarik napas dalam-dalam. 

"Hmmmmm." 

"Aku harus membuka segel titik darahnya dulu." 

Melakukan ini akan membuat Yogun bangun kembali. Sepertinya pertarungan akan terjadi. 

"Oh, mungkin aku harus menanggalkan pakaiannya dulu untuk berjaga-jaga." 

Jika Yogun melawan dengan keras, maka sepertinya akan sulit untuk memaksanya 
melakukan hubungan intim. Yeowun kemudian mengulurkan tangan gemetar karena 
gugup menuju pakaian Yogun. 
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