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Chapter 326 
Chapter 326: Two birds in one stone (5) Chun Yeowun mengetahui tentang wanita untuk 
pertama kalinya saat dia menghabiskan malam dengan Mun Ku, yang dia cintai. Tapi itu 
hanya sekali, jadi meskipun Yeowun biasanya sangat tenang dan dingin, tidak mudah 
baginya untuk menanggalkan pakaian wanita yang baru dia temui beberapa jam. 

Yeowun dengan hati-hati melepas pakaian yang dikenakan Yogun padanya. Jubah luar 
berwarna biru ditarik, memperlihatkan celana dalamnya. Itu sangat dangkal dan tipis dan 
itu menunjukkan kulit putih pucat di bawahnya. Yeowun tersipu karena malu. Tapi dia 
masih harus membuatnya telanjang jika dia akan melanjutkan perawatan. Yeowun lalu 
mengulurkan tangan ke celana dalam itu perlahan. 

Itu dulu. 

'Hah?!' 

Yogun tiba-tiba membuka matanya. Hanya beberapa menit dia disegel dengan segel titik 
darah sebelum dia dibawa ke sini, tapi dia sudah bangun. Yeowun dengan jelas mendengar 
bahwa jumlah yin qi dinginnya yang tak terbatas beredar di sekelilingnya, memadamkan 
segel darah yang dipasang oleh Wang Jing. 

'Jadi, bahkan segel darah tidak akan bekerja melawannya lagi.' 

Yeowun tidak berpikir dia akan bangun sebelum membuka bajunya. Yeowun dengan cepat 
mencoba menarik roknya ke bawah, tetapi energi dingin keluar darinya, mengirim Yeowun 
ke udara. 

UGH! 

Yeowun dipukul ke langit-langit saat dia dikirim ke atas. Langit-langit dan atapnya 
bergetar. 

"HAH? Ada apa dengan atapnya? " 

Di antara semua orang yang tinggal di luar gedung wisma, ada dua orang yang bereaksi 
paling kuat terhadap suara itu. Itu adalah Martial Dual Sword Wang Jing dan wanita 
Yeowun, Mun Ku. Keduanya berbalik ke atap dan saat Wang Jing mengerutkan kening, Mun 
Ku menggigit bibirnya. 

"Ugh...." 

Yang satu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah kekasihnya, jadi jelaslah bahwa mereka 
tidak menyukai keadaan yang terjadi. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"... Uh, saya pikir mereka benar-benar menjadi liar." 

"HMPH!" 

Hu Bong bergumam dengan canggung saat dia menjadi tercengang dan mencoba 
meredakan suasana, tetapi Wang Jing menjadi tidak nyaman dan berjalan menjauh dari 
gedung. 

"Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu!" 

Mun Ku juga menjadi berkaca-kaca dan memelototi Hu Bong saat dia juga pergi. 

UGH! 

Hou Sangwha kemudian menampar bagian belakang kepala Hu Bong. Hu Bong sangat setia, 
tapi terkadang dia tidak tahu kapan harus berhenti. 

"Menipu!" 

Saat itulah mereka semua merasakan energi dingin yang menggigil dan kembali ke wisma. 
Setelah suara keras itu, mereka sekarang melihat dinding wisma membeku. 

"Apa?!" 

Gedung itu membeku! 

Hou Sangwha dan Hu Bong menyadari ada sesuatu yang tidak beres jadi mereka mencoba 
lari ke arah gedung tetapi Gam Rosu menghentikan mereka. 

"BERHENTI!" 

"Tapi Nenek Gam, Tuan kita dalam bahaya..." 

"Apa kau tidak pernah memikirkannya! Ini terjadi karena Nona itu bangun. Jika kamu 
masuk sekarang, kamu akan menghancurkan segalanya! " 

Seperti yang dikatakan Gam Rosu. Jika pengobatannya dihentikan, tidak ada cara untuk 
menyelamatkan Yogun yang kini memiliki yin qi yang tersebar di sekujur tubuhnya. Hu 
Bong dan Hou Sangwha menjadi prihatin tetapi mereka tidak punya pilihan selain berdiri 
dan melihat semuanya terungkap. 

Bangunan itu bergetar seolah-olah sedang terjadi perkelahian besar, bukan hubungan 
seksual. Tetapi setelah beberapa saat, suara gedoran dan ledakan keras menghilang, dan 
mereka mendengar erangan pelan. 
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"Ah...!" 

'H-hah? OH! ' 

Wajah Hou Sangwha menjadi merah karena malu saat dia menyadari apa arti erangan 
seorang wanita. Dia lebih tinggi dari kebanyakan pria dan memiliki karakter seperti pria, 
tetapi dia merasa malu ketika mendengarnya dan menutup mata dan menutup telinganya. 

'Akhirnya!' 

Tapi Gam Rosu ceria. Erangan ini adalah suara yang menunjukkan bahwa perkawinan telah 
dimulai. Jika Yeowun sekarang mengekstrak dan mengirimkan yin qi ke dalam tubuh 
Yogun, itu akan berhasil. 

"Hah... Ah.... Aaaaah... " 

Suara nafas berat dan rintihan serta daging yang menghantam daging memenuhi area 
tersebut. Tapi udara dingin yang masuk ke dalam Yang qi membuat semuanya berkabut 
sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. 

Yeowun sedang fokus mengirimkan qi yang panas dari tubuhnya ke Yogun. Jika dia 
melakukan kesalahan, maka ada kemungkinan pembuluh darah Yogun akan langsung 
membeku, membekukannya sampai mati. 

'Saya diberitahu untuk memasukkan yin qi ini ke dalam tubuh saya, alih-alih melawannya.' 

Gam Rosu mengatakan jika Yeowun mencoba untuk melawan atau mendorong, itu hanya 
akan menyebabkan energi di dalam Yogun menjadi lepas kendali. 

'Baik. Sekarang, edarkan yin qi melalui saya dan keluar dari tubuh saya. " 

Itulah teori yang diciptakan Tabib Suci. Dia sangat dibantu oleh Biksu Gu Hur untuk 
mendapatkan idenya. Gu Hur berkata bahwa seorang pejuang dengan tingkat master 
tertinggi dapat mengubah energi lingkungan menjadi miliknya sendiri, jadi lebih baik 
mengambil yin qi lalu mengirimkannya. 

'Mari kita coba.' 

Yeowun mencoba metode yang Gam Rosu katakan padanya. Dia fokus pada yin qi yang 
masuk ke tubuhnya sambil mengirimkan yang qi keluar dari tubuhnya. Ketika yin qi 
bersentuhan dengan Yeowun, yin qi sepertinya tidak bereaksi. 

'Di sana kami pergi.' 

Yeowun merasakan yin qi masuk ke dalam tubuhnya. Yin qi yang besar dan kuat membuat 
Yeowun terkejut. 
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'Ini luar biasa. Bagaimana dia mempertahankan energi sebesar itu? ' 

Itu sangat mencengangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia 
normal. Yeowun kemudian mencoba mengedarkan yin qi ke seluruh tubuhnya, untuk 
memadamkannya. 

"HAH?" 

Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan sumber tak terbatas dan alami dari 
yin qi masuk, kekuatan lain yang berada di dalam Yeowun telah terbangun. 

'Energi Setan Langit?' 

Energi menakutkan telah terbangun dari tidurnya. Energinya mulai tumbuh tanpa bisa 
dikendalikan oleh Yeowun sekarang. Itu mulai menyedot yin qi yang melonjak melalui 
tubuh Yeowun seolah-olah bertemu dengan sejenis mangsa. 

'A-apa yang terjadi...?' 
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Chapter 327 
Chapter 327: Two birds in one stone (6) Yeowun mencoba meredakan energi Sky Demon, 
tetapi energinya terus menyerap energi dingin dan mulai tumbuh. 

'Ugh. Kemudian saya harus mengeluarkan Yang qi dari tubuh saya agar seimbang. ' 

Bahkan jika Yeowun dapat menggunakan energi dari lingkungan, Yeowun tidak dapat 
mengambil energi yang tidak dapat ia gunakan saat ini. Dia harus mengirimkan yang qi 
untuk memberi ruang bagi yin qi yang masuk. Sekarang sudah melewati titik di mana 
Yeowun baru saja menyelamatkan Yogun. 

Saat itulah perubahan dimulai. Dengan menjauhkan yin qi darinya, mata transparan Yogun 
mulai kembali normal. 

"Hah hah..." 

Dan ketika penyumbatan mulai terbuka, matanya kembali menjadi coklat normal dan dia 
menjadi seperti wanita normal lainnya. Kulit putih pucatnya juga menemukan kembali 
beberapa warna merah muda saat kehangatan kembali ke kulitnya. 

'Bekerja!' Yeowun menjadi terkejut. Pada tingkat ini, tampaknya itu mungkin untuk 
melepaskannya dari yin qi di dalam dirinya yang akan membuatnya marah dan mengubah 
nasibnya. Tapi sekarang, masalahnya bukan padanya. 

'Ini dingin. Rasanya darah saya jadi dingin. ' 

Yeowun merasakan udara dingin keluar dari mulutnya. Suhu tubuhnya menurun karena 
Yin qi yang kuat di dalam tubuhnya. Tentu saja, Nano ada untuk membantunya dalam kasus 
seperti itu. 

[Meningkatkan suhu tubuh pengguna.] 

Jutaan mesin nano di dalam Yeowun diaktifkan sekaligus untuk menghangatkan diri. Jika 
Yeowun tidak memiliki Nano, itu bisa sangat berbahaya. 

'Ini gila. Terlalu banyak yin qi yang masuk. ' 

The Sky Demon Energy dengan rakus menyerap semua yin qi sehingga tidak akan dikirim, 
dan sekarang, Yeowun memiliki jumlah yin qi yang hampir sama dengan yang qi aslinya di 
dalam dirinya. Dan Yeowun mulai mengalami perubahan. 

Itu setelah sekitar 30 menit. Pedang Ganda Bela Diri Wang Jing yang pergi dari wisma 
kembali dan sedang menunggu perawatan selesai. Dia memutuskan akan melakukan apa 
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saja untuk menyelamatkan putrinya, tetapi tetap merasa tidak nyaman karena dia adalah 
seorang ayah. 

'Gayen ... apa yang akan kamu lakukan jika itu kamu?' 

Dia memikirkan istrinya yang telah meninggal. Setelah melihat ke langit biru sebentar, 
Wang Jing merasakan sesuatu di dalamnya. 

'Hah? A-apa itu? ' 

Itu adalah energi aneh dan tidak menyenangkan yang tidak pernah dia rasakan. Dia 
merasakan dinginnya mereda perlahan, tetapi energi yang setara dengan energi dingin itu 
meledak. 

'Energi dingin? Tidak. Apa energi menakutkan ini ?! ' 

Rasanya seperti monster yang menakutkan sedang mengaum. Wang Jing merasa ada yang 
tidak beres dan melompat ke wisma. Saat dia bangun, anggota Yeowun dan Wang Bun 
sudah menunggu di sana. 

"A-apa yang terjadi ?!" 

"Energi ini...!" 

Tidak ada yang berani bergerak pada energi tidak menyenangkan yang datang dari dalam 
tetapi hanya terus menonton. 

"Dokter yang saleh! Apa yang sedang terjadi!? Apa yang terjadi!" 

Wang Jing berteriak pada Tabib yang saleh yang melihat ke wisma dengan tercengang. Tapi 
dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. 

"A-aku juga tidak tahu apa yang terjadi! Aaaah! " 

Dia tidak pernah belajar seni bela diri, tetapi energi yang tidak menyenangkan bahkan 
membuatnya menyadarinya karena hal itu membuatnya takut. Rasanya seperti dia berdiri 
di depan sejenis predator. Itu dulu. 

Dinding wisma yang membeku retak dan segera hancur. Seluruh wisma meledak dan 
runtuh menjadi reruntuhan. Dan melalui bangunan yang hancur, dua sosok muncul melalui 
awan debu. 

Oh. 

Hou Sangwha menjadi kaget dan membuang muka. Dia tahu bahwa keduanya ada di dalam 
gedung, tapi itu masih terlalu memalukan untuk dilihat. Yeowun terungkap tanpa pakaian 
di atas tubuh kekar kekar. Satu-satunya yang dia kenakan adalah pelindung lengan hitam. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Tuanku!" 

Mun Ku yang datang setelah mendengar keributan itu memanggil Yeowun dengan tatapan 
cemas. Tapi Yeowun sepertinya tidak mendengarkan. 

'Mengapa?' 

Dia tidak bisa mendengar, dan juga energi yang tidak menyenangkan dilepaskan dari 
dalam. Dan menuju punggung Yeowun, seorang wanita cantik dengan tubuh memikat dan 
rambut perak sedang berbaring telanjang. 

"Yogun!" 

Wang Jing menjadi kaget dan meneriaki putrinya. Tapi putrinya, Wang Yogun, diam saja. 

"Tuan Chun! Apa yang terjadi di sini?!" 

Wang Jing memanggil Chun Yeowun, tapi tidak ada jawaban. Keputusan Wang Jing 
sederhana. Wang Jing segera berlari, mencoba memeriksa apakah putrinya baik-baik saja. 
Tapi saat Wang Jing mendekat, Yeowun tiba-tiba mengulurkan tangan padanya. 

'Oh tidak!' 

Sepertinya gerakan tangan sederhana, tetapi Wang Jing menyadari energi kuat yang 
dipegang di tangan dan menangkisnya. Saat tangan Yeowun terlempar ke kanan, energi 
yang kuat dikirim dan memotong tanah di dalam halaman wisma. 

"Ugh!" 

Wang Jing yang berdiri di jalan energi dengan cepat menghindarinya. Energinya mirip 
dengan qi pedang, tetapi itu meluas ke luar dan bahkan menghancurkan bangunan wisma. 
Dan yang lebih mengejutkan adalah... 

"A-itu membeku ?!" 

Tanah yang ditebang oleh energi membeku. Itu seperti energi dingin yang dilepaskan oleh 
Wang Yogun setelah dia menderita Penyumbatan Darah Dingin. Tapi sekarang, area di 
sekitar Yeowun berubah menjadi sedingin es. 

Dan Wang Jin mendengar suara nafas yang kecil tapi jelas dari Wang Yogun. Wang Jing 
melirik ke arah putrinya dan yakin bahwa putrinya menjadi lebih baik dengan melihat 
warna kulit Yogun kembali. 

'Ah...! Jadi itu berhasil! Tapi ada apa dengan Tuan Chun? ' 
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Sulit untuk dijelaskan. Wang Jing kemudian menyadari bahwa ada energi dingin dari 
Penyumbatan Darah Dingin dan energi tak menyenangkan yang hidup berdampingan di 
dalam tubuh. Tapi mata Yeowun terlihat tidak fokus seperti sedang kesurupan. 

'Apakah dia dikirim ke dalam kegagalan sirkulasi?' 

Kegagalan sirkulasi adalah sesuatu yang bisa diderita seseorang saat salah menjaga qi di 
dalam tubuh. Gejalanya bervariasi tetapi ada beberapa seniman bela diri yang menjadi gila 
karena gagal sirkulasi dan menyerang orang di sekitar. 

"Tuan Chun! Bangun!" 
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Chapter 328 
Bab 328: Dua burung dalam satu batu (7) Jika Yeowun kehilangan kendali atas dirinya 
sendiri, dia harus bangun. Jika seorang prajurit di tingkat master tertinggi menderita 
kegagalan sirkulasi, kemungkinan besar akan terjadi pembantaian setelahnya. Itu akan 
menghancurkan segalanya di daerah itu. 

'Ini buruk. Dia tidak bisa mendengar. ' 

Wang Jing kemudian memutuskan dan mencoba untuk mendorong Yeowun turun dan 
menjauh dari gedung. Jika dia melawan Yeowun saat ini, ada kemungkinan putrinya Wang 
Yogun akan bermasalah. 

Wang Jing meraih Yeowun dan mencoba menariknya, tapi Yeowun mengayunkan 
tangannya dan mendorong ke arah Wang Jing. Wang Jing memiringkan kepalanya untuk 
menghindarinya. 

Reaksinya bagus, cocok menjadi salah satu dari lima pejuang teratas. Tapi menghindarinya 
bukanlah masalahnya. Ia harus menurunkan Yeowun dari gedung agar Yogun bisa aman. 

"Maafkan saya karena ini akan sulit." 

Wang Jing mengumpulkan tangannya dan mengayunkannya dengan serangan kuat ke arah 
Yeowun. Energi yang kuat menghampiri Yeowun dan ketika Wang Jing mengangkat 
tangannya, tubuh Yeowun terlempar ke udara. 

'Itu luar biasa!' 

Mun Ku, Hu Bong, dan Hou Sangwha menjadi tercengang melihat apa yang terjadi. Ada 
kemungkinan bahwa energi tersebut dapat melukai target, tetapi Yeowun tampaknya tidak 
menerima kerusakan apapun dan dibuang begitu saja. Wang Jing pasti seorang pejuang 
yang kuat. 

'Di sana kami pergi. Ayo tarik dia. ' 

Tubuh Yeowun didorong mundur oleh energi kekuatan Wang Jing saat Wang Jing mencoba 
melemparkannya ke taman yang tidak ada orangnya saat ini. 

"Apa?!" 

Tapi energi pedang yang mencoba menggerakkan Yeowun dengan cepat meledak dan 
membalas. Dengan upaya Wang Jing dibatalkan, Yeowun melompat ke udara dan 
menyerang Wang Jing seolah-olah Yeowun sekarang berpikir Wang Jing adalah musuhnya. 

'Kemudian...' 
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Wang Jing kemudian mengambil langkah untuk keluar-masuk gedung. Chun Yeowun 
kemudian berbalik dan mengejarnya. Saat Yeowun mengulurkan tangan, sesuatu muncul di 
balik puing-puing bangunan. Itu adalah salah satu senjata unik Yeowun, Pedang Naga Putih. 

Yeowun merebutnya dari udara dan menyerbu ke arah Wang Jing. Yang menarik adalah 
Pedang Naga Putih Yeowun mengeluarkan energi dingin yang datang dari dalam. 

"Wang Bun!" 

Ya, Ayah! 

Wang Bun mengerti apa yang disiratkan ayahnya, dan segera mengeluarkan salah satu 
pedang besar dari punggungnya dan melemparkannya. Wang Jing meraihnya di udara dan 
mengayunkannya untuk mempertahankan dirinya dari Pedang Naga Putih. 

Dengan dua gerakan bertabrakan satu sama lain, suara benturan besi memenuhi area 
tersebut. Badai energi menimpa mereka, dan tanah retak. 

Aaaah! 

Itu adalah tekanan yang tidak bisa diterima oleh Gam Rosu, seorang wanita tua normal. 
Tubuhnya terlempar kembali dan Hou Sangwha berlari untuk menerima Gam Rosu. 

'Apakah Tuan kita benar-benar mengalami kegagalan sirkulasi?' 

Semua anggota Yeowun memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan Wang Jing. Jika 
Yeowun telah kehilangan kewarasannya dan menyerang mereka, kegagalan sirkulasi 
adalah satu-satunya hasil yang mungkin untuk gejala tersebut. 

Wang Jing menyipitkan matanya saat dia berdiri di depan Yeowun. Dia tahu bahwa Yeowun 
tidak seperti manusia sejak awal, tetapi energi di dalam Yeowun hampir sama dengan 
energi Wang Jing. Yang lebih mengganggu adalah energi dingin. 

'Aku bisa merasakan energi dingin melalui pedang besar ini.' 

Rasa dingin yang datang membuat pedang besarnya menjadi sedingin es. Wang Jing sedang 
menggunakan energinya untuk meleburnya, tapi sikap dingin Yeowun tampak tak terbatas 
seperti Yogun ketika dia berada di bawah Penyumbatan Darah Dingin. 

'Tunggu. Apakah dia menyerap energi dingin alih-alih mengirimkannya? ' 

Wang Jing kemudian tiba-tiba menebak. Dia mendengar dari Tabib Suci bahwa Yeowun 
akan mengirimkan yin qi masuk ke dalam tubuhnya melalui kawin. Tapi tampaknya 
Yeowun malah menyerapnya. 

'Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu ?!' 
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Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit yang kuat di tingkat master 
tertinggi. Bahkan mereka berada pada tahap di mana mereka dapat mengontrol energi 
lingkungan, ketika seorang pejuang yang terlatih dalam yang qi menyerap yin qi, itu akan 
menciptakan ketidakseimbangan di dalam tubuh. 

'Tidak ada pilihan. Jika dia mengalami kegagalan sirkulasi karena dia menyerapnya, maka 
saya tidak punya pilihan selain menurunkannya. ' 

Itulah satu-satunya jawaban yang mungkin. Kebanyakan prajurit akan mengamuk sampai 
mereka mati karena kegagalan sirkulasi. Tapi mereka melawan Chun Yeowun, seorang 
pejuang yang kuat. Bahkan Wang Jing akan kesulitan mengalahkan Yeowun yang 
kekuatannya hampir sama. 

"Wang Bun!" 

Wang Jing mengulurkan tangan kirinya dan Wang Bun melemparkan pedang besar lainnya 
ke arah Wang Jing. 

"T-tunggu! Tuan Wang! Apa yang kamu coba ... " 

Mun Ku menjadi kaget dan berteriak sementara Wang Jing meraih kedua pedang besar di 
tangannya. Wang Jing berteriak, "Nona! Jika kita tidak menghentikan Tuan Chun sekarang, 
kita semua akan dalam bahaya! " 

Dan Wang Jing kemudian menyerang dan mencoba memotong lengan kanan Yeowun agar 
dia kehilangan niat untuk bertarung. 

"Tidaaaaaaaaak!" 

Mun Ku dan Hu Bong menjadi pucat dan mencoba menghentikannya, tetapi sudah 
terlambat. Pedang besar Wang Jing sudah hampir sampai di bahu kanan Yeowun. 

'Maafkan saya.' 

Tapi itu dulu. Pelindung lengan hitam Yeowun di sekitar lengannya terlepas dan bersatu 
kembali sebagai pedang hitam dan mempertahankan serangan yang dibuat oleh pedang 
besar itu. 

'Wah. Ini menarik. Itu pedang? ' 

Wang Jing menjadi kaget dan melompat ke belakang. 

"Ah! Pedang Iblis Langit! " Hu Bong tersentak. Pedang Iblis Langit bergerak sendiri untuk 
mempertahankan tuannya. Tetapi ini tidak terjadi karena pedang itu memiliki kemauannya 
sendiri. Pedang Iblis Langit melayang di udara saat itu bergerak ke tangan kanan Yeowun. 
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Sekarang, Yeowun memiliki Pedang Naga Putih di tangan kirinya, dan Pedang Setan Langit 
di tangan kanannya. Wang Jing menjadi terkejut. 

'Pedang Kanan Pedang Kiri.' 

Dia juga pernah mendapatkan gelar Martial Dual Sword dengan menggunakan dua pedang 
besar sekaligus, tapi Yeowun tampak aneh dengan dua senjata yang berbeda satu sama 
lain. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. 

"Apa?!" 

Pedang Iblis Langit segera dipeluk oleh kekuatan qi berwarna hitam yang tidak 
menyenangkan. Itu cukup mencengangkan, tetapi sesuatu yang lebih mencengangkan 
terjadi. Qi biru putih dengan dingin menggigil keluar dari Pedang Naga Putih. 

"A-apakah dia menggunakan kedua energi sekaligus? ' 

Wang Jing belum pernah mendengar hal seperti itu. Tidak ada yang pernah mengendalikan 
energi yin dan yang ekstrim dalam tubuh secara bersamaan. 

'Itu bukan kegagalan sirkulasi...!' 

Wang Jing awalnya berpikir begitu, tapi ternyata tidak. Dan Wang Jing menjadi terkejut 
saat mata Yeowun mulai kembali normal. 
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Chapter 329 
Chapter 329: Extreme (1) Energi Setan Langit. Itu adalah energi menakutkan yang tidak 
menyenangkan yang telah disimpan dalam Pedang Iblis Langit selama berabad-abad. Itu 
sekarang telah disimpan dalam energi internal Yeowun, tetapi bertindak seolah-olah itu 
hidup dan memiliki kemauan sendiri. Itu ganas dan merusak tidak seperti energi lainnya. 
Inilah mengapa Yeowun jarang melepaskan mereka kecuali saat dia benar-benar 
membutuhkannya. 

'Aaaargh...!' 

Yeowun mengira energi itu hanya akan mengembangkan energinya sendiri, tetapi 
sebenarnya itu adalah pemakan. Ia mencoba makan dengan lahap pada yin qi yang masuk 
ke tubuh Yeowun, bahkan ketika itu adalah jenis energi yang berlawanan. Yeowun harus 
mengirimkan yang qi yang ada di tubuhnya untuk mengendalikan yin qi yang diserap oleh 
Sky Demon Energy, tetapi jumlah yin qi yang tak terbatas membuatnya kehilangan 
keseimbangan. 

Setelah penyumbatan dibuka, Wang Yogun pingsan. 

'Di sana kami pergi! Argh! ' 

Sekarang saatnya untuk mengontrol yin qi yang membekukan dirinya sendiri. Yeowun 
bermeditasi melalui Kekuatan Pedang Iblis Langit jadi tingkatkan Yang qi-nya. Itu lebih 
cepat untuk mengirim yin qi keluar dari tubuhnya, tapi itu tidak mungkin karena Sky 
Demon Energy menyerap dan menyimpannya di dalam dirinya. Energi Setan Langit sedang 
membentuk yin qi agar sesuai dengan tubuh Yeowun, tetapi dia tidak bisa menunggu 
sampai hal itu selesai karena menunggu akan menyebabkan kegagalan sirkulasi. 

"Ugh!" 

Yeowun batuk darah saat mengedarkannya. Dia menciptakan energi yang setara dengan 
jumlah yin qi di dalam tubuhnya. Tapi dengan dua energi berlawanan yang berada di dalam 
dirinya, jumlahnya sekarang melebihi apa yang bisa dipertahankan Yeowun. Jelas bahwa 
dia akan menerima kerusakan internal. 

[Menyembuhkan kerusakan di organ internal pengguna.] 

Yeowun akan pingsan sejak lama jika bukan karena Nano yang menyembuhkan luka-
lukanya. Tapi Yeowun harus menyelesaikannya dari akarnya jika ini akan berakhir. Setelah 
memikirkannya, sesuatu muncul di benaknya. 

'Menjaga keseimbangan tidak akan berhasil ... Aku harus menyatukan dua energi ini.' 
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Jika dia tidak bisa membuang yin qi, maka hanya ada satu pilihan. Itu adalah sesuatu yang 
tidak ada seniman bela diri yang berani mencobanya di masa lalu. Untuk menggabungkan 
energi Yang dan Yin ekstrim menjadi satu. 

'Jika saya tidak dapat menghapus salah satunya, maka saya harus membuat mereka hidup 
berdampingan. Jika kedua energi ini tidak saling bertentangan tetapi ada dalam harmoni ... ' 

Setelah memikirkan tentang bagaimana mencampurkan kedua energi ini, Yeowun jatuh ke 
dalam kondisi kesurupan. Dan ketika dia kembali sadar ... 

"Ah!" 

Yin qi dari Penyumbatan Darah Dingin dan Energi Setan Langit menciptakan harmoni, 
bercampur menjadi satu seperti yin dan yang sejati. Kekuatan qi hitam dan putih masing-
masing pada pedang dan bilah membuktikan bahwa itu berhasil. Semua orang di sekitar 
tampak terkejut melihat itu terjadi. 

"L-Tuan Chun! Apakah kamu baik-baik saja?!" Martial Dual Sword Wang Jing bertanya dari 
jarak sekitar lima langkah. Yeowun menjadi kaget melihatnya. Dia merasakan seseorang 
mengambilnya ketika energinya lepas kendali saat dalam proses menemukan harmoni, dan 
tampaknya Wang Jing-lah yang melakukannya. 

'Aku harus berterima kasih padanya.' 

Yeowun secara naluriah mencari seseorang yang bisa membantunya melepaskan 
energinya. Jika Wang Jing, salah satu dari lima prajurit teratas tidak ada di sini, maka 
daerah itu bisa mengalami lebih banyak kerusakan. Yeowun mencoba berterima kasih pada 
Wang Jing. 

"Tuan Wang Jing. Terima kasih... Argh! " 

Namun perubahan lain mulai terjadi pada Yeowun. Kekuatan qi pedang putihnya mulai 
berubah menjadi hitam, dan kekuatan qi hitam di Pedang Iblis Langitnya mulai melepaskan 
udara dingin di sekitarnya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Wang Jing menjadi kaget. Yeowun telah menggunakan dua energi ekstrem sekaligus, yang 
sudah tidak dapat dipercaya, tetapi sekarang tampaknya kedua energi ekstrem itu 
mencoba bercampur menjadi satu bentuk yang sempurna. 

"S-Sir Wang! Apa yang terjadi padanya ?! " Mun Ku bertanya dengan prihatin. Satu-satunya 
yang benar-benar bisa memahami apa yang terjadi pada Yeowun adalah Wang Jing. Wang 
Jing bergumam dengan tercengang. 

"Dia menciptakan harmoni dengan dua energi yang berlawanan." 
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Sky Demon Energy memegang dingin darinya sekarang. Dengan pedang dan energi unik 
yang menghunus pedang di dalamnya, bahkan Wang Jing terpesona. Dia tidak yakin 
seberapa kuat kekuatan energi itu nantinya. 

'Energinya berkembang pesat. Apakah itu sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia biasa? 
' 

Energi telah meningkat jauh lebih dari apa yang baru saja Wang Jing hadapi beberapa 
waktu yang lalu. Sepertinya Yeowun sekarang memiliki lebih banyak energi internal 
daripada Wang Jing. 

"Dia akan menuju ke level yang belum pernah aku injak." 

Itulah yang terjadi pada Yeowun sekarang. Yeowun menjatuhkan Pedang Naga Putih dan 
Pedang Iblis Langit ke tanah dan duduk. Tubuhnya mulai mengeluarkan uap hitam dan rasa 
dingin di sekelilingnya. 

"Ah ah!" 

Semua orang terdiam dan mengawasi. Mereka semua tahu secara naluriah bahwa Yeowun 
sekarang naik ke level baru. Dengan suara ledakan dan energi yang kuat, semua pemuja 
berkumpul di sekitar. Hu Bong dan Hou Sangwha keluar dan menghentikan mereka untuk 
mendekat. 

"Tuhan kita sedang naik level. Kembali." 

"A-apakah itu benar ?!" 

"Anda tidak boleh mengganggu dia dalam prosesnya." 

"Ya pak." 
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Chapter 330 
Bab 330: Ekstrim (2) Kultus kemudian mundur sehingga mereka tidak akan mengganggu 
Tuhan mereka naik ke tahap lain. Ketika semua orang kembali, Wang Jing meminta Gam 
Rosu untuk melihat Wang Yogun. 

"Bapak. Wang! Kita berhasil! Yin qi-nya telah mereda! " 

"A-apakah itu benar ?!" 

"Iya. Kami harus mengawasinya, tapi dia akan baik-baik saja. Aku akan membawanya ke 
ruang medis dan merawatnya. " 

"Ah...!" 

Wang Jing menjadi sangat senang ketika Gam Rosu mengatakan kepadanya bahwa dia akan 
baik-baik saja. Matanya berkaca-kaca karena lega. Rasanya semua kerja kerasnya untuk 
menyembuhkan putrinya akhirnya terbayar. 

"Maukah Anda pergi dengan saya ke ruang medis?" 

"... Aku harus melakukan sesuatu dulu. Dokter, tolong jaga putriku. Bun, bantu dia. " 

"Ya, Ayah. Bagaimana dengan kamu?" 

"Saya ... harus membayar hutang saya kepada Tuan Chun." 

"Ah. Saya melihat." 

Wang Jing menyuruh putranya, Wang Bun membantu Gam Rosu membawa Yogun ke ruang 
medis. Wang Jing menawarkan diri untuk menjaga Yeowun yang kesurupan sebagai cara 
untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Satu-satunya yang tersisa di wisma ini 
sekarang adalah Wang Jing, Hou Sangwha, Hu Bong, dan Mun Ku. 

Tanah di halaman membeku dalam es hitam. 

'Ini menakutkan, dan energi dingin yang kuat.' 

Seluruh wisma menjadi ganas dan penuh energi dingin, sulit bagi para penjaga untuk 
bertahan. Satu-satunya yang baik-baik saja menahan energi seperti itu adalah Wang Jing. 

"Ah!" 

Saat itulah semua energi menghambur dan langsung tersedot ke dalam tubuh Yeowun. 
Sepertinya dia berhasil mencampurkan energi menjadi satu secara harmonis. 
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'T-tubuhnya-' 

'Apakah retak!' 

Pelayan Yeowun terkejut saat mereka berjaga-jaga saat seluruh kulit Yeowun mulai pecah-
pecah. Semua orang tahu apa gejala ini. 

'Rekonstruksi tubuh!' 

Rekonstruksi Tubuh. Itu adalah fenomena di mana tubuh berubah agar sesuai dengan 
tahap kekuatan baru. Yeowun sudah melewatinya sekali ketika dia mencapai tahap akhir 
dari level master superior. Dan sekarang, ini yang kedua. 

Tulangnya mulai berubah dan kulitnya pecah-pecah saat tubuh bergetar. Hu Bong, Hou 
Sangwha, dan Mun Ku menyaksikan rekonstruksi tubuh untuk pertama kalinya sehingga 
mereka terkejut menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Setelah sekian 
lama, tubuh Yeowun akhirnya menghentikan gerakannya. 

'Apakah sudah berakhir?' 

Mun Ku memandang Yeowun dengan tatapan penasaran yang cemas. Perubahan apa yang 
terjadi padanya sekarang? 

'Ah'! 

Saat itulah kulit pecah-pecah di atas Yeowun semuanya berubah menjadi bubuk saat 
muncul. Dengan hilangnya dirinya yang dulu, penampilan baru Yeowun terungkap. Dia 
sekarang memiliki kulit putih mulus dengan otot yang kuat dan tegap. Itu cukup untuk 
membuat semua orang mengeluh berpikir bahwa mereka sedang melihat tubuh yang 
sempurna. 

'Oh!' 

Mun Ku yang sudah pernah melihat tubuh telanjang Yeowun sebelumnya merasa begitu 
cantiknya hingga membuatnya tersipu. Hou Sangwha sudah berpaling dengan ekspresi 
malu. 

'Wow ... aku tidak bisa merasakan apa-apa.' 

Wang Jing benar-benar tercengang. Yeowun telah melepaskan energi kuat yang melebihi 
batas manusia biasa. Tetapi dia sekarang tampaknya memiliki energi yang tersimpan di 
dalamnya yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh guru tertinggi Wang Jing. Yeowun 
merasa seperti manusia normal. 

'Mula!' 
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Ini berarti bahwa tubuh kembali ke keadaan semula, yang digunakan seniman bela diri saat 
seniman bela diri naik ke tingkat di mana ia mengambil setiap energi masuk dan keluar 
dari asalnya. Mata Yeowun tidak memiliki kemauan yang kuat, tapi dia penuh dengan 
kebijaksanaan. Wang Jing menjadi bersemangat dan berbicara dengan Yeowun. 

"Selamat, Tuan Chun! Saya tidak pernah membayangkan saya akan melihat seseorang 
mencapai tahap yang saya sendiri ingin capai dalam hidup saya! " 

Itu adalah tahap yang diimpikan oleh Martial Dual Sword Wang Jing. Tingkat master 
tertinggi yang sempurna. Chun Yeowun telah mempelajari keselarasan energi sambil 
mencoba menciptakan keseimbangan antara yang ekstrim dan yin qi, dan sekarang dia 
telah mencapai tahap akhir tingkat master tertinggi. Setiap pelayan Yeowun berlutut dan 
berteriak seketika. 

Selamat atas kenaikan kekuatanmu, Tuhanku! 

Yeowun tersenyum. Tindakan membantu menyembuhkan wanita itu telah memberinya 
hadiah yang luar biasa. Itu benar-benar peristiwa yang menguntungkan. 

"Tuan Chun." 

"Ya, Tuan Wang Jing." 

"Anda telah mengambil satu langkah ke tingkat kekuatan yang baru. Apakah Anda tidak 
ingin mencobanya? Jika Anda baik-baik saja, saya ingin membantu Anda dengan itu. " 

Wang Jing terlihat sangat bersemangat untuk mencobanya. Jika dia adalah seorang ayah 
yang ingin menyelamatkan putrinya sampai sekarang, dia sekarang adalah seorang 
seniman bela diri yang ingin menguji kekuatan melawan seniman bela diri yang kuat 
lainnya. Dia ingin mencoba berduel dengan Chun Yeowun, seorang prajurit tingkat master 
tertinggi tahap akhir. Chun Yeowun hanya satu-satunya yang bisa membantu Wang Jing 
menggunakan semua kekuatannya, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk 
menggunakannya saat dia bersembunyi. 

'Ah...!' 

Setiap pelayan menggigil kegirangan. Bisa dibilang, salah satu dari lima pejuang teratas 
meminta duel. Mereka telah bertempur tidak lama sebelum ini, tetapi ini sama sekali 
berbeda dari keributan yang terjadi sebelumnya. 

'Pertarungan antara Tuan kita dan salah satu dari lima prajurit teratas!' 

'A-aku ingin melihat itu!' 

Jelas sekali bahwa seniman bela diri sangat ingin melihat pertarungan legendaris. Yeowun 
kembali menatap Wang Jing sejenak dan tersenyum. 
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"Saya mengerti. Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. " 

Sama seperti Wang Jing, Yeowun juga ingin mencoba kekuatan barunya. Wang Jing 
membungkuk berterima kasih. 

"Kalau begitu kita akan pindah..." 

"Maaf, tapi tolong tunggu, Tuan Wang!" 

Saat itulah Hu Bong tiba-tiba menyela mereka. Wang Jing menjadi terkejut dan berbalik 
dan Hu Bong berbicara dengan serius. 

"Kita harus mendandani Tuhan kita dulu." 

Mun Ku dan Hou Sangwha tersipu mendengar kata-katanya. 

Iya. Chun Yeowun telanjang telanjang saat mereka berbicara. 
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Chapter 331 
Chapter 331: Extreme (3) Party tersebut memilih Grainsgate Plains, tidak terlalu jauh dari 
pos terdepan Wilayah Honam dari Kultus Iblis. Itu bukanlah area yang luas, tapi tidak ada 
orang yang datang ke sana, jadi itu adalah tempat yang tepat untuk bertarung. Itu adalah 
duel yang diadakan secara rahasia, jadi prajurit dari pos terdepan berjaga-jaga dengan 
garis keliling 3 mil. 

Itu adalah duel abad yang harus dibayar oleh seniman bela diri mana pun. Itu adalah 
pertarungan antara prajurit terkuat dari Kultus Iblis, Chun Yeowun, dan salah satu dari 
lima prajurit terkuat Yulin, Pedang Ganda Bela Diri Wang Jing. Biasanya, duel sederhana 
akan dilakukan dengan pedang kayu tapi ini tidak berhasil untuk mereka. Kedua prajurit 
terkuat dari seluruh Yulin ini adalah senjata itu sendiri bahkan tanpa senjata. 

Ledakan terus meletus di seluruh dataran. Mereka yang menonton dari jauh menoleh ke 
tempat asal suara itu dan terkejut. 

"A-apa itu pertarungan antara seniman bela diri?" 

Salah satu prajurit dari pos terdepan terengah-engah. Dataran dibombardir oleh 
pertarungan antara dua pejuang yang kuat. Yang menarik adalah tidak ada yang bisa 
melihat dengan jelas pertarungan antara dua individu ini, namun mereka tidak bisa 
mengalihkan pandangan mereka. 

"Hah !!!" 

Formasi pedang Wang Jing yang digunakan oleh dua pedang besar raksasa sangat 
mengagumkan. Kedua pedang besarnya memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang dan 
lebih luas dari pedang lainnya. Berkat ini, jarak mereka tidak pernah tertutup satu sama 
lain. 

'Saya diblokir lagi.' 

Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Wang Jing telah bertahan melawan semua formasi 
Yeowun dengan satu atau lain cara. 

'Pedang raksasa itu menghalangi.' 

Dua pedang raksasa yang diselimuti kekuatan qi membuatnya sulit untuk ditembus. 
Kelambanan sekecil apa pun akan memberi Yeowun kesempatan, tetapi Wang Jing tidak 
pernah memberikan kesempatan seperti itu, cocok untuk dianggap sebagai salah satu dari 
lima pejuang Yulin teratas. 
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Tapi Wang Jing juga merasakan hal yang sama. Dia harus terus menciptakan gerakan 
pedang dengan pedang besarnya secara konstan untuk menjaga jarak tertentu dari 
Yeowun. 

'Aku tidak bisa membiarkan dia mundur. Formasi pedang Tuan Chun terlalu berbahaya. ' 

Wang Jing telah menemukan formasi Kekuatan Pedang Iblis Langit sekitar tiga kali saat 
mereka mulai. Noda darah di bahu kanannya adalah akibatnya. Ia mampu bertahan 
melawan dua formasi, namun formasi ketiga sempat sedikit memotong bahu kanannya. 
Berbahaya untuk bertabrakan dengan Yeowun jika Yeowun menggunakan formasi. 

'Ini semakin sulit.' 

Dia merasakan pedang di tangannya menjadi lebih berat. Dia bertahan selama dia bisa, tapi 
jelas bahwa pertarungan akan mengakibatkan kerugiannya jika ini terus berlanjut. Dia 
sudah kekurangan energi internal. 

Yeowun melompat untuk menemukan celah dan menyerang dengan Pedang Iblis Langit 
yang menggunakan qi kekuatan hitam. 

"Serangan yang kuat. Bagus!" 

Wang Jing berbicara dan mempertahankan serangan itu dengan mengangkat kedua pedang 
besarnya. Tapi ketika Yeowun jatuh, dia menendang kakinya ke udara, dan udara 
mendorongnya menjauh, menghilang. 

'Hah?! Dia melangkah di udara! ' 

Itu adalah level teratas dalam menggunakan skill Wind Step God, memungkinkan 
seseorang untuk melangkah di udara untuk mengubah arah di udara. Wang Jing dengan 
cepat memikirkannya saat dia kehilangan jejak Yeowun di matanya. 

'Satu-satunya pembukaan saya saat ini ...' 

Satu-satunya celah ada di belakang. Wang Jing membawa semua kekuatannya untuk 
memutar dan mengayunkan pedang besarnya di tangan kanannya ke arah belakang seperti 
perisai. Pengalamannya tidak mengecewakannya saat Yeowun muncul dari belakang dan 
menusukkan Pedang Iblis Langitnya. 

"Argh!" 

Wang Jing didorong mundur lima langkah setelah dipukul oleh Pedang Iblis Langit. Dia 
menggunakan 100% energinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Kekuatan luar biasa itu 
berbahaya. 

"Wah..." 
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Wang Jing menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya, dengan napas yang 
memutih. Dia telah mengirimkan energi dingin yang masuk ke dalam dirinya pada saat itu. 
Dia melindungi tubuhnya melalui energi internal, tetapi kekuatan hitam qi yang menutupi 
Pedang Iblis Langit dengan mudah menembus tubuhnya. 

'Ini gila.' 

Jika Wang Jing ingin bertahan melawan kekuatan yang menakutkan, maka energi dingin 
masuk ke dalam dirinya sebagai gantinya. Dia tidak membayangkan menggunakan dua 
energi sekaligus akan membuat frustasi untuk dilawan. 

'Saya harus mengakuinya.' 

Setelah bertarung selama hampir lima puluh formasi, Chun Yeowun selangkah lebih kuat 
darinya. Mereka tidak menggunakan skill definitif yang bertujuan untuk membunuh satu 
sama lain, tapi itu masih cukup. 

"Tuan Chun juga tidak menggunakan yang terbaik." 

Seperti yang diharapkan, Yeowun tidak menggunakan semua kekuatannya dalam duel. Dia 
masih memiliki Pedang Kanan, Pedang Kiri, diikuti oleh Kekuatan Pedang Iblis Langit dan 
Seni Dewa Pedang Ekstrim yang pasti akan membawa musuh menuju kematian yang tidak 
dia gunakan. Lagipula itu masih duel. 

"Tidakkah salah satu dari mereka akan terluka karena itu?" 

"W-whoa. Ini menakutkan. " 

Mun Ku prihatin sementara Hu Bong bersemangat. Tidak seperti bagaimana keduanya 
benar-benar berkelahi berpikir, orang lain yang melihat mengira pertarungan akan 
menghasilkan seseorang yang sekarat. 

Wang Jing berbicara dengan Yeowun tanpa mereda. 

"Seorang pejuang yang kuat dapat memeriksa kekuatan lawan hanya dengan bertukar 
serangan. Saya pikir kita memiliki cukup pertukaran formasi, Tuan Chun. Bolehkah saya 
meminta bantuan? " 
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Chapter 332 
Bab 332: Ekstrem (4) "Ya tentu saja." 

"Bisakah Anda menunjukkan kepada saya pemahaman yang Anda pelajari dengan 
mencapai tahap akhir dari level master tertinggi?" 

Mereka telah cukup memeriksa kekuatan satu sama lain. Yang ingin diketahui Wang Jing 
sekarang adalah kekuatan terbaik yang telah dicapai Yeowun setelah mencapai tahap akhir, 
bahkan jika itu akan mengakibatkan cedera bagi Wang Jing. Dia ingin merasakan kekuatan 
seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap legendaris. 

"... Apa kamu yakin tidak apa-apa?" 

"Maksud kamu apa?" 

Itu bisa berbahaya. 

"Ha ha. Jangan khawatir. Saya lebih lemah dari Anda, tetapi saya masih salah satu dari lima 
pejuang teratas karena suatu alasan. " 

Wang Jing meyakinkan Yeowun yang tampaknya khawatir. Wang Jing belum menggunakan 
keahlian terbaiknya. Jika keadaan berubah menjadi berbahaya, dia masih memiliki itu 
untuk membela diri. 

"...Saya mengerti. Jika itu keinginanmu. " 

Sebenarnya, Yeowun ingin memeriksanya sendiri, pemahaman yang dia temukan saat 
mencapai tahap akhir tingkat master tertinggi. 

Yeowun mengembalikan Pedang Iblis Langit kembali ke bentuk pelindung lengannya. 
Wang Jing menjadi terkejut. Mengambil kembali pedang itu berarti Yeowun menunjukkan 
sesuatu yang berkaitan dengan bentuk energi. Yeowun mengumpulkan jarinya dan 
membidik Wang Jing. 

'Apa yang dia coba lakukan?' 

Yeowun kemudian membuka mulutnya seolah-olah dia telah membaca pikiran Wang Jing. 

"Saya telah mempelajari total dua hal." 

Itu dulu. Energi yang keluar dari Yeowun menjadi kuat karena memenuhi seluruh area. 
Energinya sangat dingin yang mencapai lebih dari 1.000 kaki dari tempat Yeowun berdiri. 
Kemudian es hitam mulai membentuk pedang es. Itu seperti keterampilan yang 
ditunjukkan Wang Yogun ketika dia mengamuk. 
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"Apa?!" 

Wang Jing tahu bahwa Yeowun menyerap yin qi, tetapi tidak berpikir hal seperti itu 
mungkin terjadi. Dia mengerang keheranan. Tapi itu belum berakhir. Jumlah pedang es 
lebih dari 100, melayang di udara dan berputar di sekitar Wang Jing. Wang Jing 
mengepalkan pedang besarnya. Ini adalah kekuatan di luar imajinasinya. 

"... Ini tidak bisa dipercaya, Tuan Chun." 

Ini adalah keterampilan yang akan membuat Yeowun dianggap sebagai legiun pasukan 
dengan dia sendirian. Wang Jing memeriksa arah pedang es yang diarahkan padanya di 
udara. Kemudian semua pedang es tiba-tiba hancur. Wang Jing yang telah bersiap untuk 
bertahan melawan mereka menjadi tercengang. 

"Apa ini? Tuan Chun... apa kau mencoba membodohiku? " 

"Tidak pak." 

"Lalu mengapa kamu menghentikan serangan itu?" 

"Ini bukan yang terbaik dibandingkan dengan pemahaman kedua yang saya miliki." 

"Apakah kamu..." 

Kemudian, cahaya biru muncul di sekitar Yeowun. Semua cahaya biru itu mulai berkumpul 
dan mulai membentuk pedang. Wang Jing menjadi kaget. Kekecewaannya segera lenyap 
dan menjadi kaget. 

'... Ini luar biasa!' 

Cahaya biru itu terbentuk seperti kekuatan qi. Tapi itu bukan sembarang kekuatan qi. Itu 
tidak terbentuk di atas pedang atau tangan, artinya itu adalah energi dengan sendirinya. 
Seorang prajurit dengan level master tertinggi bisa menggunakan teknik yang disebut Air 
Sword. Seseorang yang menjadi master tertinggi kemudian diberi kemampuan untuk 
menggunakan kekuatan qi di atas pedang udara. 

'B-bagaimana itu mungkin?' 

Tapi apa yang Yeowun lakukan adalah menciptakan kekuatan qi di udara di mana tidak ada 
apa-apa. Jumlah pedang yang terbentuk adalah dua belas. Yeowun berbicara kepada Wang 
Jing yang tampak terkejut. 

Ini adalah temuan saya. 

Dengan pemahaman energi yang dalam dan rumit, Yeowun akhirnya bisa menggunakan 
skill yang begitu kuat. 
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"Aku hampir tidak bisa mempertahankannya lebih dari satu menit, tapi itu cukup." 

"Kalau begitu, bersiaplah!" 

Yeowun mengulurkan tangannya ke arah Wang Jing dan kedua belas kekuatan pedang qi 
segera menyerbu seperti kilat ke arahnya. 

"Ugh!" 

Wang Jing menjadi terkejut dan mengayunkan pedang besarnya. Dia mencoba menjaga 
jarak dengan mengayunkan pedang besarnya, tapi kedua belas pedang itu terbagi dan 
menyerang dari semua sudut, seolah-olah itu semua digunakan oleh Yeowun sendiri. 

Wang Jing dengan cepat menggerakkan pedangnya untuk bertahan, tetapi itu terlalu 
berlebihan. Itu seperti dia melawan dua belas prajurit yang kuat sekaligus. 

"Argh!" 

Pinggang belakang Wang Jing dipotong dari salah satu pedang dan Wang Jing berbalik 
untuk menjatuhkannya. 

'Tidak!' 

Tapi saat pedang dihancurkan, yang lain menggantikannya untuk terus menyerang. Wang 
Jing menjadi sibuk hanya dengan membela diri. 

"Demi para dewa ..." 

Apa di dunia ini yang saya lihat? 

Mereka yang menyaksikan dari dekat menjadi kaget. Pedang udara sudah menjadi teknik 
yang kuat, tetapi menggunakan terlalu banyak energi dan hanya efektif melawan musuh 
yang lebih lemah. Tapi saat itu menjadi kekuatan qi sejati, situasinya terbalik. 

Yeowun berdiri dari jauh sambil menggerakkan tangannya. Wang Jing didorong berkeliling, 
berusaha keras untuk bertahan melawan dua belas kekuatan pedang qi, tetapi dia semakin 
lambat. 

"S-Sir Wang menjadi lebih lambat!" 

Hu Bong berteriak dengan semangat. Sungguh pemandangan yang luar biasa untuk melihat 
salah satu dari lima prajurit terkuat Yulin dalam masalah seperti itu. 

'Sialan!' 

Wang Jing frustasi. 
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'Apakah tidak ada akhir untuk energi?' 

Sepertinya sedikit kesalahan akan mengakibatkan kematiannya. Dia hanya menahannya 
selama beberapa detik tapi itu terlalu berlebihan. Tanpa mengetahui kapan Yeowun akan 
kehilangan semua energinya dalam mengendalikan pedang, sulit untuk bertahan 
melawannya. 

'T-Tidak! Saya tidak bisa melakukannya! ' 

Setelah bertahan melawan dengan panik, Wang Jing berteriak, "L-Lord Chun! Berhenti!" 

Pedang di udara segera berhenti seketika. Wang Jing menjatuhkan kedua pedang besarnya 
ke tanah. Wajahnya bersimbah peluh. 

"Hah hah..." 

Dia benar-benar kelelahan. Yeowun menatapnya dan bertanya, "Maukah kamu 
melanjutkan?" 

Wang Jing kembali menatap Yeowun dengan tercengang dan menggelengkan kepalanya. 

"Hah... hah... aku kalah. Kamu menang, Tuan Chun. " 

Wang Jing menyatakan kekalahannya dan Yeowun tersenyum. 

Dengan ini, salah satu dari lima prajurit teratas Yulin telah menerima kekalahan melawan 
Chun Yeowun. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 333 
Chapter 333: Return to the Demonic Cult (1) Tiga Gunung, sisi barat daya Kastil Kangsoh. 
Gunung ini terletak di dekat Sungai Yangza yang mengalir melalui bagian tengah gunung 
dan terbelah menjadi dua. Dengan tiga puncak di sisi utara dan selatan, itulah yang 
berkontribusi pada namanya. Dan di dekat gunung, ada rumah besar seperti istana. Ukuran 
rumah besar itu akan memiliki nama dari sesuatu yang menunjukkan apa itu, tapi tidak ada 
nama. 

Dinding luarnya ditempatkan seperti labirin raksasa, dengan lebih dari 26 bangunan kecil 
dan besar tersebar di seluruh area. Dan di tengah segalanya, ada bangunan utama. Di dalam 
gedung ini, ada sebuah kantor dengan seorang pria paruh baya dengan rambut gondrong 
dan mata sipit mendengarkan pengarahan. Tapi dia tampaknya tidak terlalu senang 
mendengar apa yang diceritakan. Setelah mendengarkannya sebentar, pria itu bertanya, 
"Jadi, maksudmu kelabang untuk Yi Baek meledak?" 

"...Ya pak." 

"Dan kamu tidak pergi ke sana untuk mengambilnya?" 

Pria itu mengatakan 'itu' tetapi orang yang melaporkan mengerti apa itu. Itu mengacu pada 
harta karun yang ditinggalkan oleh pendiri mereka. 

"Tidak pak." 

Pria itu menjawab dan pria paruh baya itu menggedor meja dengan tinjunya. Tinju itu 
memiliki energi yang kuat yang langsung menghancurkan meja. Saat pria paruh baya 
menunjukkan ketidaknyamanannya untuk pertama kalinya, pria itu tersentak dan menjadi 
takut. 

"Kalau begitu kau setidaknya pergi ke sana dan mengambil mayatnya!" 

"A-Maafkan aku, Pak." 

Pria paruh baya itu marah atas kematian pria bernama Yi Baek. Tentu saja, itu karena pria 
paruh baya ini adalah saudara laki-laki dari Yi Baek yang sudah meninggal, Yi Wook. 

"Kami segera mengirim agen yang ada di sekitar untuk mencari, tetapi kami tidak dapat 
menemukan tubuh Master Pedang. Dan kami juga tidak menemukan tubuh tentaranya. " 

Yi Wook mengangkat alisnya. 

"Apa? Seluruh skuadron Grup Pedang menghilang? " 
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Itu adalah sekelompok 150 prajurit elit, dengan pemimpin tingkat master yang superior. 
Kekuatan mereka cukup untuk membuat tiga atau empat klan punah hanya dalam satu 
malam. 

"Tidak semuanya Pak. Ada 105 jenazah hilang, dengan 59 jenazah yang jatuh ke tangan 
Blue Sky Brotherhood. " 

"Persaudaraan Langit Biru? Mereka melakukan ini? " 

Yi Wook sepertinya tidak yakin. Ketika Yi Baek diperintahkan untuk pergi ke Sword Creek, 
dia telah menyelidiki kekuatan yang berada di dalam Sword Creek. Mereka menemukan 
bahwa salah satu petugas mereka tinggal di rumah tersembunyi itu, tetapi selain itu, 
mereka hanya memiliki 40 orang. 

"Itu tidak mungkin. Itu tidak cukup untuk mengalahkan seluruh skuadron kami. " 

"Tidak ada tanda-tanda lain dari kekuatan lain dari Blue Sky Brotherhood yang bergerak, 
Pak. Sepertinya ada orang lain yang terlibat dalam hal ini. " 

"Aaaaaargh! Siapa yang berani mengganggu pekerjaan kita! " 

Mereka mengawasi setiap faksi dari seluruh Jianghu dengan sangat cermat. Dimulai dengan 
Pasukan Jahat, Kultus Iblis, dan Pasukan Keadilan Yulin, serta organisasi rahasianya, Blue 
Sky Brotherhood, semuanya diawasi dengan cermat. Tapi tidak satupun dari mereka 
membuat gerakan apapun. 

"Jika kita bahkan tidak mendapatkan bukunya, maka saudaraku mati sia-sia!" 

Yi Wook lebih marah karena kakaknya meninggal tanpa mendapatkan apa-apa. Jika dia bisa 
menemukan siapa di balik ini, dia ingin pergi dan merobek pelakunya untuk 
membunuhnya. Saat itulah pria yang melaporkan menarik sesuatu dari punggungnya. 

"... Aku tahu kamu pasti sangat marah, tapi tolong tetap tenang. 'Master Pedang' 
menyuruhku memberikannya padamu. " 

"Apa ini?" 

Itu adalah gulungan yang dibungkus dengan sutra merah dan sulaman naga emas. Bahkan 
tali yang mengikat gulungan itu pun terbuat dari warna emas. 

Ini adalah surat yang kamu tunggu-tunggu. 

"Ah!" 

Yi Wook dengan cepat melepaskan ikatan talinya dan membuka gulungan itu dan 
memeriksanya. Itu adalah surat dengan tulisan yang indah, ditandai dengan segel yang 
tampak bermartabat di ujungnya. 
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"Jadi, langkah ketiga dari Grand Plan sekarang akan dimulai." 

Matanya gemetar karena kegirangan. Dia telah menunggu kali ini begitu lama. Tetapi juga 
menyedihkan bahwa saudaranya tidak ada di sini untuk menempuh jalan yang sama. 
Setelah membaca surat itu, Yi Wook mengerutkan kening. 

"Teluk Tonghu? Bukankah ini bagian paling bawah? Bukankah kita melakukannya di 
tempat itu? " 

"Kudengar tidak selalu ada." 

"... Yah, kurasa kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Tidak masalah. Di mana pun 
lokasinya, rencananya selalu sama. " 

Yi Wook mengepalkan tinjunya. Lagipula dia haus darah untuk meredakan amarahnya. 

Pos terdepan Kultus Iblis di Wilayah Honam. Seorang wanita tua meratap dan berduka 
sambil memeluk bayi dengan erat. Dia adalah wanita tua berotot, Tabib yang saleh Gam 
Rosu. Dia menangis begitu keras sampai wajahnya merah dan matanya bengkak. Bayi 
dalam pelukannya juga menangis keras karena wisma ke-2 itu penuh dengan kebisingan. 

Di depan mereka, seorang pria dengan penutup mata berdiri. Itu adalah Penatua Keempat 
Yang Danwa. Gam Rosu telah menangis selama lebih dari 20 menit, dengan bayinya 
menangis dan terkadang berhenti sebelum mulai menangis lagi. 

"Dia pasti sangat sedih." 

Sangat mudah untuk melihat mengapa Gam Rosu menangis begitu keras, saat dia menangis 
oleh tubuh cucunya Gam Miyan. Tidak mungkin dia akan baik-baik saja untuk menemukan 
cucunya, yang sangat ingin dia selamatkan, kembali dengan mayat. 

'Hmph.' 

Yang Danwa mengajukan diri untuk melakukan ini, tetapi tetap saja itu membuat frustrasi. 
Dia tidak mengira ratapan dan duka itu akan berlangsung berhari-hari. Setelah lama 
meratap, Gam Rosu menggendong bayi itu di pelukannya dan membelai wajah dingin Gam 
Miyan lalu bergumam. 

"Berani-beraninya... beraninya mereka membunuh cucuku! Aku tidak akan pernah 
memaafkan mereka! " 
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Chapter 334 
Chapter 334: Return to the Demonic Cult (2) 

Gam Rosu diberi tahu bahwa Blue Sky Brotherhood membunuh cucunya. Itu bohong, tapi 
lebih baik seperti itu karena Yeowun dan kelompok mereka tidak bisa menghidupkan 
kembali Gam Miyan karena sudah pasti dia akan mencoba menghalangi dengan cara apa 
pun yang mungkin. 

"Untung dia masih memiliki cucunya." 

Dalam kasus ini, hal itu sangat besar, karena Gam Rosu berduka atas kematian cucunya, 
keberadaan putra cucunya akan memastikan bahwa Gam Rosu tidak akan membuat pilihan 
yang ekstrem. Sepertinya dia akan hidup untuk membalas dendam dan membesarkan 
keluarga satu-satunya. 

Setan-setan itu! Gam Rosu meratap dengan keras saat dia menangis dengan penuh dendam, 
dan Yang Danwa berpikir saat dia melihat, 'Simpan amarah itu di dalam dirimu untuk 
Kultus Setan Besar.' 

Rasanya tidak enak berbohong dan memanfaatkannya seperti ini, tapi itu bukanlah Forces 
of Justice. Ini adalah cara Kultus Iblis. 

Pada saat yang sama, di ruang medis di dekat bangunan utama pos terdepan, terdapat 
sebuah ruangan dengan banyak tempat tidur. Di salah satunya, seorang wanita berambut 
perak sedang duduk di atasnya sambil berbicara dengan seseorang. Mereka adalah Martial 
Dual Sword Wang Jing dan putrinya, Wang Yogun. Pipinya sekarang memiliki warna 
kemerahan karena kondisinya menjadi normal dan Wang Jing tampak sangat senang 
melihat putrinya sehat. Rambutnya masih berwarna perak, tapi tidak apa-apa. Wang Jing 
telah menunggu untuk melihat momen ini begitu lama. 

'Gayen. Anak kami sangat cantik! ' 

Kecantikan Wang Yogun menjadi dua kali lipat saat dia pulih dari kelemahan dan pucat. Dia 
sudah sangat cantik saat dia sangat pucat, tapi sekarang dia seperti bunga yang akan 
digoda oleh siapa pun. Sepertinya dia akan dengan mudah dianggap sebagai salah satu dari 
tiga wanita tercantik di seluruh Yulin. 

"Hmph." 

Wang Jing telah batuk sejak beberapa waktu lalu. 

'Untung dia menjadi sehat tapi ...' 
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Mereka telah berbicara dan mengobrol sampai beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang 
mereka diam. Sudah waktunya untuk berbicara tentang masalah penting yang sebenarnya 
tidak ingin mereka bicarakan. Wang Yogun harus tidur dengan Chun Yeowun karena 
perlakuannya yang bertentangan dengan keinginannya. Wang Yogun mengetahui hal ini 
dan memahami fakta ini. Dia benar-benar terbangun saat berakting, dan dia juga samar-
samar mengingat apa yang terjadi saat dia mengamuk. Tetapi bahkan jika itu adalah 
tindakan perawatan medis, itu adalah pria dan wanita yang memiliki hubungan sehingga 
mereka harus berbicara tentang pernikahan. 

"Tuan Chun sudah cukup sebagai kandidat." 

Wang Jing pada awalnya meminta perawatan untuk menyelamatkan putrinya, tetapi dia 
menjadi lebih menyukai Yeowun saat dia mengenalnya. Yeowun tampak seperti menantu 
laki-laki terbaik sekarang setelah dia memikirkannya. 

"Dia juga sangat kuat." 

Setelah duel, Wang Jing kini tahu bahwa Yeowun seperti monster. Yeowun masih muda, 
tapi dia telah mengalahkan Wang Jing. Bahkan jika Wang Jing tidak menggunakan semua 
keahliannya, tidak ada cara untuk menyangkal bahwa dia telah kalah. 

"Ada monster di timur, tapi Lord Chun mungkin pejuang terkuat dari seluruh Yulin pada 
akhirnya." 

Tidak banyak yang disebut sebagai prajurit terkuat dalam sejarah Yulin. Tapi sepertinya 
sangat mungkin bahwa Yeowun mungkin saja karena dia masih sangat muda. Dan karena 
dia adalah pemimpin dari salah satu dari tiga faksi terbesar di Yulin, kemungkinan putrinya 
akan aman di tangan Yeowun. 

"Aku tahu kau mungkin tidak menyukai ini, tapi mungkin dia adalah takdirmu." 

Ada kemungkinan putrinya akan menolak, tetapi tidak ada pilihan. Wang Jing juga tidak 
ingin putrinya hidup dalam kesendirian. Wang Jing memutuskan dan membuka mulutnya 
untuk berbicara. 

"Hmph. Yogun... " 

"Ayah." 

"Hah?" 

Sepertinya Yogun juga ingin mengatakan sesuatu. Itulah mengapa dia melihat ke bawah, 
tidak menatap mata ayahnya sampai sekarang. Setelah sedikit ragu, dia berbicara. 

"A-aku mendengarmu kalah dari Tuan Chun. Benarkah?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Wang Jing mengerutkan kening. Dia tidak membicarakan masalah ini padanya karena 
harga dirinya sebagai seorang pejuang dan ayah. 

Siapa yang bilang begitu? 

"... Seorang pria bernama Hu Bong memberitahuku." 

"Hah!" 

'Bodoh itu!' 

Wang Jing menjadi sangat marah saat mendengar nama itu. Dia tidak menyangka bahwa Hu 
Bong akan menceritakan hasilnya kepada putrinya. Tampaknya Hu Bong, ketika dia datang 
untuk menjemput Tabib yang saleh Gam Rosu, berbicara beberapa hal kepada Yogun. 
Setidaknya Yogun tidak berbicara tentang fakta bahwa Hu Bong memanggilnya 'Lady' 
seolah-olah Yogun sudah menikah dengan Yeowun. Bagian itu dihilangkan dalam 
penjelasannya. 

'Jadi, itu benar!' 

Dia sangat terkejut karena reaksi ayahnya membenarkan hal itu. Ayahnya bukan tipe yang 
banyak bicara, tetapi sangat mengungkapkan apa yang dia pikirkan dari emosinya. Cara dia 
bertindak adalah bukti mutlak bahwa dia benar-benar kalah dari Yeowun. 

Wang Jing menjadi marah pada Hu Bong yang menumpahkan kehilangannya kepada orang 
lain seperti ini, tetapi dia mendorongnya ke bawah dan mencoba untuk mengatakan apa 
yang ingin dia katakan pada awalnya. 

"Yogun, aku..." 

"Ayah, aku sudah memutuskan. Jika Anda mengizinkan saya, saya ingin pergi dengan Tuan 
Chun. " 

"A-apa ?!" 

Wang Jing tercengang ketika putrinya mengaku ingin pergi dengan Chun Yeowun dulu. 
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Chapter 335 
Chapter 335: Return to the Demonic Cult (3) Wang Jing menjadi tercengang melihat reaksi 
tak terduga dari putrinya. 

'A-apa?' 

Wang Yogun memberitahunya hal persis yang dia sendiri ingin dia lakukan, tapi rasanya 
tidak enak mendengarnya mengatakannya dengan sukarela. Sejauh yang dia tahu, putrinya 
bukanlah tipe yang jatuh cinta hanya karena dia telah tidur dengan seorang pria. Dia tidak 
memiliki ibu yang tumbuh besar, tetapi Wang Jing membesarkannya dengan baik. 

"... Apa kau mengatakan itu karena aku kalah dari Tuan Chun?" 

Jika itu alasannya, itu bisa sangat mengecewakan dan menyedihkan. Tentu saja Wang 
Yogun adalah orang yang tinggal di Yulin yang mungkin mengagumi seorang ahli bela diri 
yang hebat, dan mengingat fakta bahwa Chun Yeowun masih muda dan tampan dengan 
potensi untuk menjadi pendekar terkuat Yulin, mungkin saja Yogun akan jatuh. cinta. Tapi 
apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan Wang Jing. 

"Tidak. Apa menurutmu aku akan jatuh cinta padanya karena alasan seperti itu? " 

"Lalu mengapa?" 

"Aku mendengar dari Hu Bong dan juga dari Bun bahwa Tuan Chun punya kekasih dan 
tetap membantuku." 

"Hmph." 

Sepertinya Yogun sudah mendengar banyak hal secara detail saat bangun tidur. Wang Jing 
lebih ragu menjelaskan Mun Ku kepadanya daripada melanjutkan pernikahan, tapi Yogun 
sudah tahu tentang dia. 

"Tidak mudah melakukan hal seperti itu ketika kamu memiliki kekasih, bahkan jika kamu 
ingin menyelamatkan nyawa seseorang." 

Wang Yogun tersipu. Wang Jing mengerutkan kening karena kecemburuan yang tidak 
diketahui. 

"Apakah kamu tidak keberatan tentang itu. Pria tidak polos dan murni seperti yang 
mungkin Anda pikirkan. Aku sudah memberitahumu beberapa kali. " 

Tentu saja, Wang Jing tahu bahwa Yeowun bukan tipe itu karena dia memperhatikan 
bahwa Yeowun mengkhawatirkan Mun Ku. Tapi dia hanya mengatakannya. 

"Kamu juga laki-laki." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Aku tidak seperti pria lain." 

Yogun tersenyum mendengar kata-kata ayahnya yang memprihatinkan. 

"Tentu saja kamu tidak seperti pria lainnya. Tapi saya pikir Anda telah membuat kesalahan. 
" 

"Hah?" 

"Aku ... Aku tidak mengatakan aku perlu menikah dengan Tuan Chun hanya karena aku ... 
melakukan itu." 

"Apa?" 

Wang Jing mengerutkan kening mendengar kata-kata tak terduga dari Yogun. Jika Yogun 
tidak berpikir untuk menikah dengan Yeowun, lalu mengapa dia mengikuti dia ke dalam 
aliran sesat? Yogun melanjutkan, "Tuan Chun menyelamatkan hidupku. Aku akan mati jika 
bukan karena bantuannya. Bagaimana saya bisa mengabaikan hutang itu? " 

"Yogun. Apakah kamu mengatakan..." 

Ada yang aneh. Kata-katanya menyiratkan bahwa dia ingin bergabung dengan Yeowun 
sebagai pelayan, bukan sebagai istri. Dan dugaan Wang Jing benar. 

"Iya. Saya ingin membayar hutang untuk menyelamatkan hidup saya dengan memasuki 
Kultus Iblis. Anda selalu berkata bahwa hutang harus dibayar. " 

Wang Jing menghela nafas karena kejadian yang tidak terduga. Dia tidak mengharapkan 
reaksi seperti ini dari putrinya. 

"Yogun. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? ... Aku akan jujur. Bahkan jika itu untuk 
menyelamatkan hidupmu, kamu dan Tuan Chun masih tidur bersama. ... Dan Anda tidak 
ingin menikah dengannya? Sebaliknya, Anda hanya ingin bergabung dengan sekte? " 

"Ayah. Saya seorang wanita yang tinggal di Yulin. Saya tidak ingin menikah hanya karena 
saya pernah tidur dengan seorang pria! Selain itu, dia punya kekasih. " 

"Omong kosong! Dia memiliki kekasih tidak menghentikan Anda untuk menikahinya! Anda 
adalah putri saya, Wang Jing! Kenapa kamu hanya menjadi pelayan ?! " 

Dia memiliki banyak musuh dan hidup dalam persembunyian, tapi dia masih merupakan 
salah satu dari lima prajurit terkuat Yulin; dia memiliki ketenaran dan kehormatan. Jika dia 
memilih untuk bergabung dalam faksi mana pun, maka kemungkinan besar dia akan 
disambut dengan tangan terbuka. 

"Jika Anda tidak senang menjadi istri ke-2, maka saya akan berbicara dengan Tuan Chun 
tentang itu, jadi ..." 
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"Astaga, ini bukan tentang itu! Dengarkan aku!" Wang Yogun meledak dengan marah. Wang 
Jing menjadi tercengang ketika putrinya yang tidak pernah meninggikan suaranya mulai 
berteriak kembali. 

"Ayah! Jika Anda harus menikah hanya karena Anda tidur dengan seorang pria, semua 
wanita pasti dalam bahaya! Setiap orang akan mencoba untuk tidur dengan seorang gadis 
yang mereka sukai sehingga mereka dapat menikah! " 

"..." 

Dia percaya diri dan pintar. Maksudnya juga logis, dan itu membuat Wang Jing kehilangan 
kata-kata. 

"Aku bukan wanita seperti itu. Selain itu, saya harus mengenal orang itu bahkan sebelum 
saya berpikir tentang pernikahan! " 

"Saya-saya kira Anda benar." 

Wang Jing menjawab dan Yogun melanjutkan, "Dan ... Aku ingin kamu dan Bun ikut 
denganku." 

"Apa?" 

"Kamu berjanji akan melindungiku dan Bun demi ibu." 

Pada akhirnya, Yogun menyuruh seluruh keluarga untuk bergabung dengan Kultus Iblis. 

'Ah...' 

Wang Jing yang baru saja tercengang dan terkejut dengan kata-kata yang tidak terduga, 
sekarang menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengira putrinya memiliki ide-ide 
aneh, tapi bukan itu. 

'Dia hanya ..' 

Yogun berteriak-teriak seolah melawan ayahnya, tapi matanya menunjukkan bahwa dia 
punya harapan dan perhatian. Wang Jing akhirnya menyadari apa tujuannya sejak awal. 

'Anda harus selalu mengawasi kami sementara kami bersembunyi dari Kekuatan Kejahatan 
dan Keadilan. Seharusnya lebih aman jika kita pergi ke Kultus Iblis. ' 

Wang Jing bersembunyi hanya karena dia ingin melindungi anak-anaknya. Dia harus 
mengungkapkan dirinya karena dia pikir putrinya diculik, tetapi dia tidak pernah 
mengungkapkan identitasnya kepada orang lain sampai sekarang, bahkan ketika dia adalah 
salah satu seniman bela diri paling terkenal. Itu membuat Yogun sedih. Ayahnya memiliki 
kekuatan dan ketenaran untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan posisinya, tetapi 
dia mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. 
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"Ayah akan mengikutiku jika aku banyak bicara." 

Dia dibesarkan dengan sangat baik oleh Wang Jing, dan tumbuh menjadi sangat perhatian. 
Apa yang dia lakukan adalah memberi ayahnya alasan untuk bergabung dengan sekte 
tanpa membengkokkan keinginannya. Ayahnya berasal dari Forces of Justice, jadi dia tidak 
memiliki kesan yang baik tentang Kultus Iblis, tetapi mereka menyadari kultus itu tidak 
jauh berbeda dari yang lain. 

'Anak saya telah tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat perhatian dan hangat. Gayen, 
gadis kita sudah banyak tumbuh. ' 

Wang Jing merasakan hatinya hangat dari pikiran Yogun. Dia kemudian menyadari bahwa 
sebenarnya bodoh untuk memaksakan pernikahan pada mereka hanya karena putrinya 
telah tidur dengan Chun Yeowun. Lebih baik dia bekerja untuk Yeowun untuk membayar 
hutangnya. 

"Hmph. Jika itu keinginan Anda, Anda tidak memberi saya pilihan. Jika Anda tidak memiliki 
perasaan untuk Tuan Chun ... maka lakukan apa yang Anda inginkan. " 

Wang Jing terbatuk tapi mencerahkan wajahnya. Dia sangat senang bahwa putrinya 
memperhatikannya, bukan pria yang ditiduri putrinya. Tapi komentar Yogun selanjutnya 
membuat Wang Jing mengerutkan kening. 

"A-aku belum yakin. Saya mungkin akan menyukainya jika diberi waktu, "Yogun tersipu 
sambil berkata dan membuang muka. 

"???" 

Wang Jing mengerutkan kening dan segera tertawa. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 336 
Chapter 336: Return to the Demonic Cult (4) Dia mendekati kedua siswa itu, dan bertanya 
dengan suara kecil. Itu karena mereka bisa ketahuan oleh guru saat menonton. Tapi 
mereka sudah ditangkap karena dua orang ini berteriak, jika mereka ditangkap. 

"Seekor wol... serigala... guk..." 

Monster, monster serigala ... 

Kedua siswa itu ketakutan dan tidak dapat berbicara dengan baik. 

Apa sih yang kamu bicarakan? 

"Ada serigala monster di kediaman Guru Ok Haemi!" 

"Monster serigala? Anda pasti melihat sesuatu yang lain. " 

"Oh tidak! Itu nyata!" 

"Tempat teraman di Akademi di Murim!" 

Kemudian seseorang berlari ke arah mereka dari jauh. 

"Siapa disana!" 

Melihat dia berlari dengan peluit, itu pasti Guru yang memperhatikan. 

"Sial! Kami tertangkap! " 

Lu Churi melihat sekeliling, dan menarik lengan kedua murid itu. 

"Tidak penting! Diam! Cara ini!" 

Dia mengitari pagar dengan dua siswa, dan mereka menghilang dari tempat kejadian. 
Sesampainya disana, guru menghela nafas. 

"Mereka menghilang lagi? Bajingan TYC itu! " 

Tidak ada cara untuk pergi ke tempat lain. Begitu mereka menghilang, mereka tidak pernah 
muncul lagi, dan tidak ada tanda-tanda kemana mereka menghilang. 

Ketika guru pergi ke tempat lain, dua orang muncul. 

"Saya mengerti mengapa TYC belum ditangkap, Kakak." 
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"Aku tahu. Saya tahu ada jalan rahasia, tapi untuk berpikir jalan rahasia berkualitas tinggi 
itu ada! " 

Mereka adalah Kang Hyuk dan Ji Chulmook. Mereka melihat pemandangan tak terduga 
dalam perjalanan ke Kediaman Guru, di mana diduga TYC berkolaborasi berada. Itu adalah 
adegan di mana Lu Churi menghilang ke dinding bersama dua siswa. Dan meskipun guru 
Super Master Stage tidak bisa merasakan energi mereka, Kang Hyuk dan Ji Chulmook masih 
merasakan energi mereka. 

"Oh? Lorong dinding terhubung ke bawah tanah dan menuju ke sana. " 

"Melihat struktur umumnya, jalan rahasia ini sepertinya sudah ada sejak lama sekali!" 

Sepertinya lorong itu dilupakan dengan kebakaran Akademi yang meletus tujuh puluh 
tahun yang lalu, membunuh banyak karyawan yang mengetahui keberadaannya. Itu pasti 
ditemukan oleh siswa TYC dan telah digunakan oleh mereka sampai sekarang. 

"Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" 

Kang Hyuk menertawakan pertanyaan Ji Chulmook. 

"Ini adalah bagian yang berguna, tetapi bagian yang harus dihancurkan untuk tujuan 
tersebut. Ada bagian lain yang bisa kita gunakan dalam keadaan darurat. " 

"Baik. Kemudian saya akan menangani bagian ini. Ini spesialisasi saya. " 

Kata Kang Hyuk, meletakkan tangannya di bahu Ji Chulmook. 

Oke, aku serahkan padamu. 

Kang Hyuk menuju ke kediaman untuk menemui Sung Kak, yang diduga adalah pembantu 
TYC. 

"Hieeya-! Hah-! " 

Meskipun sudah larut malam, Sung Kak sangat ingin berlatih, menggunakan pedangnya. 
Melihatnya, Kang Hyuk menemukan bahwa pedangnya mengandung emosi yang berbeda. 

'Keluhan, kebencian, kemarahan... apakah itu kerinduan? Sepertinya dia pasti dalam 
kekacauan emosional. ' 

Itu adalah Kang Hyuk yang melampaui Tahap Master Superior ke tahap Pemulihan Usia. 
Dia bisa membaca perasaan seseorang hanya dengan melihat seseorang yang memegang 
senjata. 

"Hah!" 
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Sung Kak kemudian mengayunkannya terlalu keras atau kehilangan pedangnya. 

"Uh-!" 

Bilahnya terlempar ke arah Kang Hyuk, yang berdiri di luar pagar. 

"Mencari!" 

Teriak Sung Kak, yang menemukan Kang Hyuk. Tapi Kang Hyuk tersenyum dan 
mengulurkan tangannya. Pedang yang terbang ke Kang Hyuk berhenti di udara. Hanya satu 
kepalan tangan dari telapak tangan Kang Hyuk. Pedang itu kemudian jatuh ke tanah. 

"Y, kamu..." 

Sung Kak tidak bisa marah pada perilaku kasar Kang Hyuk saat melihat latihannya. Tingkat 
seni bela diri yang baru saja ditunjukkan Kang Hyuk sangat luar biasa. Itu adalah 
keterampilan yang hanya bisa ditampilkan di Super Master Stage. Namun, Kang Hyuk 
adalah seorang Guru Hortikultura jadi Sung Kak bingung bagaimana harus bereaksi 
terhadap situasi ini. Tapi masih terlalu dini untuk terkejut. 

Ketika Kang Hyuk mengangkat tangannya, pedang Sung Kak, yang jatuh ke lantai, melayang 
dan pergi mencari sendiri. Itu adalah prestasi keterampilan yang luar biasa. 

"Maukah Anda memberi saya secangkir teh?" 

Kang Hyuk bertanya padanya, dan Sung Kak mengangguk. 

"Masuk." 

Kantor Sung Kak sangat bagus, tapi Kang Hyuk melihat tebing itu. Itu mewah, tapi tidak 
mewah. Selama menjadi Pemimpin Klan, dia selalu dikelilingi oleh barang-barang kelas 
atas sehingga dia bisa langsung mengenalinya. 

'Dia menghargai penampilannya lebih dari apa dia sebenarnya!' 

Ada keheningan di antara mereka setelah seorang juru masak membawa dua cangkir teh 
dan keluar. 

"Silahkan." 

Sung Kak menawari Kang Hyuk teh. 

"Aku membelinya karena aku diberi tahu bahwa itu teh yang enak ... Semoga kamu 
menyukainya." 

"Terima kasih." 
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Kang Hyuk menahan seteguk teh di mulutnya. 

'Hm....' 

Teh itu pasti teh yang mahal, tapi ada masalah dengan cara pembuatannya. Tapi dia tidak 
repot-repot mengatakan itu. 

"Aku pernah mendengar sedikit tentangmu yang bukan Guru Hortikultura biasa, tapi di 
belakang sana..." 

Sung Kak menghela nafas dan melanjutkan. 

"Saat itu rumornya benar. Kamu siapa?" 

Kang Hyuk menertawakan pertanyaan itu. 

"Ha ha! Tidak banyak yang bisa dikatakan. " 

Penggunaan kekuatan Kang Hyuk sebelumnya dengan pedang Sung Kak dimaksudkan 
untuk menunjukkan sedikit tentang dirinya. Itu karena dia harus menggunakan identitas 
Mata-mata Pemimpin Klan lagi kali ini, yang diciptakan berkat Guru Pedang Tahun Ketiga 
Yun Hasung. 

'Terima kasih, Guru Yun, identitas ini sangat berguna. Ha ha ha.' 

Sangat menarik untuk apa yang akan dipikirkan Mujin tentang memiliki mantan pemimpin 
klan sebagai mata-matanya, tetapi Kang Hyuk hanya fokus menggunakan apa yang dia bisa 
untuk menghadapi momen tersebut. 

"Jika Pemimpin Klan memintaku pergi, aku pergi. Jika dia menyuruhku datang, aku datang. 
Tapi untuk saat ini, saya hanya seorang Guru Hortikultura biasa. " 

Sung Kak dikejutkan oleh jawaban Kang Hyuk. 
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Chapter 337 
Chapter 337: Imperial Order (1) 

"Astaga! Saya tidak pernah tahu! Saya minta maaf! Anda adalah mata-mata Pemimpin Klan! 
" 

"Jangan menyesal. Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu hanya Tim Hortikultura 
biasa. Anda tidak perlu memikirkan hal lain sekarang. " 

"...." 

Sung Kak diam-diam mengangkat cangkir teh dan meminum teh. Tapi tangan itu gemetar. 
Itu karena dia mengharapkan mengapa Kang Hyuk datang mengunjunginya malam ini. Dia 
berkata, meletakkan cangkir tehnya. 

"Saya tahu hari ini akan datang. Anda di sini untuk TYC " 

Kang Hyuk hanya tersenyum tanpa menjawab. Ditekan oleh senyuman itu, Sung Kak 
melompat. 

Dia kemudian mengeluarkan sebotol minuman keras dari etalase, mengambil sumbatnya 
dan meneguknya. 

"Wah." 

Dia melihat sekeliling Kang Hyuk. 

"Maaf, saya tidak bisa berbicara tanpa minum." 

"Saya mengerti." 

"Ceritanya cukup panjang. ... Maukah kamu mendengarkan? " 

"Aku akan mendengarkan sebanyak yang kamu butuhkan." 

Hari dimulai dengan auman ayam. 

"A-apa yang terjadi?" 

"Kenapa saya disini?" 

Segera setelah matahari terbit, lima siswa membuka mata dan menyadari bahwa mereka 
berada di hutan. Hutan agak jauh dari kamp. Camp terhubung dengan hutan asli. 

"Ugh, aku sakit kepala." 
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"Apa yang telah terjadi?" 

Mereka mengingat kejadian semalam. Rupanya, mereka mengikuti Ok Haemi untuk barang-
barang miliknya. 

Tapi kemudian... 

'Saya ingat mengikuti Guru, Oke.....' 

Tiba-tiba, tubuh mereka tidak bergerak, dan suara tidak keluar. Mereka tidak dapat 
mengingat apapun setelah itu. Kemudian dua Guru muncul dengan peluit. 

"Kamu! Mengapa kamu di sini?" 

"Kembali ke kamp!" 

"Uh-O-oke, Pak!" 

Siswa kelas lima tahun kedua dengan cepat kembali ke perkemahan, dan Shim Gu, 
memperhatikan mereka dari atas pohon, menyeringai. 

"Kalian semua beruntung, kalian adalah pelajar, kalian bajingan yang belum dewasa!" 

Tadi malam, Shim Gu melumpuhkan semua siswa yang mengejar Ok Haemi dan 
membaringkannya di sini. 

Itu adalah tugas untuk membersihkan setelah siswa yang belum dewasa, tetapi dia merasa 
senang melakukannya karena itu semacam membawanya kembali ke kenangan masa lalu. 

"Untuk beberapa alasan, itu mengingatkanku pada masa lalu." 

Dan itu juga malam dimana dia belajar pelajaran bahwa dia tidak boleh lengah. 

Bagian tengah bumi perkemahan. Begitu Nam Soang bangun, dia segera mulai bermeditasi. 
Setelah menyelesaikan meditasi, dia bertanya kepada wakil presiden TYC, siswa kelas tiga 
di sampingnya dengan perasaan segar. 

"Jadi apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang bergabung dengan kami? " 

"... Tidak ada." 

"Apa?" 

"Tidak ada yang bergabung kali ini." 

"Apa katamu?" 
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Nam Soang terkejut. Malam pertama adalah pengecualian, tetapi dia mengharapkan 
setidaknya sedikit yang berhasil pada upaya malam kedua. Tapi tidak ada. Itu adalah hasil 
yang tidak terduga. 

"Dan ada hal lain yang terjadi tadi malam. Aku tidak bisa membangunkanmu untuk segera 
melapor. " 

"Apa itu? Apa lagi yang harus dilaporkan? " 

"Iya." 

Dia berbicara dengan suara kecil. 

Banyak dari anggota kami telah ditangkap. 

"Ditangkap?" 

"Maksud saya, ada yang ketahuan oleh Guru yang sedang menonton. Mereka semua 
mendapat poin penalti. " 

"Bagaimana mereka bisa tertangkap? Bagaimana dengan jalan rahasia? " 

"Nah, jalan rahasia itulah masalahnya." 

Wakil presiden menggaruk pipinya. 

Jalan rahasia telah hilang. 

Jalan rahasia itu hilang? 

Nam Soang tidak dapat memahami situasi yang tiba-tiba ini. Jalan rahasia telah diturunkan 
dari generasi ke generasi, dan tidak pernah menjadi masalah. Bersembunyi di sana, tidak 
ada Guru yang menemukan diri mereka, dan mereka mampu melakukan apa yang menurut 
mereka seharusnya dilakukan oleh remaja sejati. 

"Apa yang harus kita lakukan? Anggota yang tertangkap kali ini mendapat banyak poin 
penalti. Kau tahu akademi telah menindas kita dengan cukup keras akhir-akhir ini. " 

Nam Soang menjadi marah. Dia marah karena ini terjadi sebelum dia menyelesaikan masa 
jabatannya, dan dia tidak berada dalam situasi yang dia inginkan. 

"Kami tidak punya pilihan. Aku harus bicara dengannya. " 

"Apa? Siapa yang Anda bicarakan?" 

Sponsor kami. 
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Dia segera bangun, dan menuju Gedung Bulan Cerah bahkan sebelum dia pergi untuk 
sarapan. Dia harus bertemu dengan pembantu mereka, Sung Kak. 

"Guru! Apakah kamu disana?" 

Nam Soang berdiri di depan Kediaman Sung Kak dan menyanyikan Sung Kak. Cook 
menyambutnya saat menelepon. 

"Apa yang terjadi pagi-pagi sekali?" 

Apakah guru ada di sini? 

"Ya, dia baru saja kembali setelah menyelesaikan pelatihannya. Tunggu sebentar." 

Cook masuk ke dalam, dan segera Sung Kak keluar. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

"Saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi." 

"Masuk." 

Atas perkataan Sung Kak, Nam Soang memasuki kantor Sung Kak. Sung Kak duduk di 
kursinya dan bertanya padanya. 

Jadi, ada apa? 

"Tadi malam, anggota TYC..." 

"Ya, saya mendengar. Kalian melakukan beberapa hal gila, tertangkap dan menerima poin 
penalti yang besar. " 

Dengan itu, Nam Soang terus terang bertanya. 

"Saya ingin hukuman itu dihapus." 

Menurutmu mengapa aku bisa melakukan itu? 

"Aku tahu kamu bisa. Kamu telah melakukannya sampai sekarang. " 

Sung Kak tercengang karena terus terang. Nam Soang selalu mengajukan permintaan yang 
tidak masuk akal dengan terus terang. 

"Jadi, apakah Anda menyuruh saya untuk mengemas suap saya dan memohon kepada guru 
lain? Apa yang membuatmu berpikir aku harus melakukannya lagi? Kalian semua tidak 
melakukan apa pun yang bisa dibanggakan. " 
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"Apakah ANDA bangga dengan hal-hal yang telah Anda lakukan?" 

"Apa katamu?" 

"Kamu akan mendapat banyak masalah jika aku mengatakan sesuatu. Tidak sulit 
membayangkan apa yang mungkin terjadi pada penjahat yang terlibat dalam penyuapan 
dari orang tua kepada.... " 

Pada saat itu, Sung Kak menampar wajah Nam Soang, dan Nam Soang mengedipkan mata 
pada situasi yang tidak terduga tersebut. Itu bukanlah situasi yang dia harapkan. Sung Kak 
selalu mengubah wajahnya seperti biasa dan melakukan apa yang diinginkannya saat 
diancam. Tapi dia sekarang menatap Nam Soang dengan wajah dingin. 

"Ya, saya melakukan sesuatu yang tidak dapat saya banggakan, tetapi seorang siswa 
memeras guru dengan itu? Kamu harus malu! " 

" Kamu gila?" 
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Chapter 338 
Chapter 338: Imperial Order (2) Kita harus mengaktifkan formasi pertahanan segera. 

"Kenapa saat ini...!" 

Level itu pasti berarti musuh yang kuat. Sedikit lebih dekat dan wajahnya akan terlihat. 
Dan ketika Huan Yi hendak memerintahkan para penjaga untuk menyetel alarm untuk 
penyusup, Marakim melihat wajah itu. 

"Penatua Huan! Berhenti!" 

Huan Yi berhenti dan berbalik dengan tatapan penasaran. Marakim kemudian 
mengirimkan pesan telepati. 

[Itu Tuhan kami!] 

[Apa? Apakah kamu yakin?] 

Orang yang datang dengan kecepatan tinggi adalah Yeowun. Itu hampir membuat 
segalanya menjadi rumit, tetapi mereka bisa berhenti. Alasan mengapa Yeowun membuat 
jejak itu sepertinya karena Yeowun tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah keluar dari 
tembok kastil. 

'Seharusnya lebih baik jika dia datang dari gerbang lain.' 

Huan Yi menjadi khawatir. Ada area terbuka yang luas di depan gerbang, jadi itu pasti akan 
mengungkap Yeowun. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menjelang ujung hutan, 
Yeowun melompat tinggi ke pohon terakhir sebelum area terbuka. 

'T-Tuhanku!' 

'Apa yang dia lakukan?' 

Marakim dan Huan Yi terkejut saat Yeowun melompat lebih tinggi dari tembok kastil. 
Prajurit di atas tembok terlalu sibuk saat mereka bersiap untuk menyambut tamu dan 
tidak memperhatikan Yeowun di udara. Yeowun mengambil langkah di udara, terbang 
melintasi tembok. Marakim dan Huan Yi menjadi sangat kaget hingga hampir menjerit. 

'Demi para dewa ...!' 

'A-Air berjalan?' 

Ini adalah teknik berjalan di udara, di mana seorang pria menggunakan energi untuk 
menginjak udara untuk terbang. Teknik ini dianggap sebagai tahap legendaris dari 
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keterampilan melangkah yang menyamai keadaan legendarisnya dengan teknik terbang 
Pedang Udara, yang hanya diimpikan oleh semua orang Yulin. 

'T-Bhagavā telah naik ke tingkat yang lebih tinggi!' 

Ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh Marakim. Dia hampir tidak bisa 
mengubah arah jatuh di udara, tapi Yeowun dengan mudah melakukan sesuatu yang luar 
biasa. Namun, apa yang Yeowun lakukan selanjutnya ketika dia di udara bahkan lebih 
menakjubkan. 

'T-tunggu...!' 

Yeowun mengeluarkan Bilah Naga Putih, melemparkannya, dan naik ke atasnya untuk 
terbang di udara. Yeowun terbang melewati dua kali ketinggian tembok kastil membuatnya 
tidak terlihat saat dia terbang melewatinya. Dua dari mereka menjadi tercengang. Segera, 
Yeowun menembak menembus tembok dan pergi ke dalam istana. Huan Yi mengirim pesan 
telepati dengan tatapan tercengang. 

[Uh ... Great Guardian. Menurut Anda, apa yang terjadi di luar?] 

[... Saya ingin bertanya sendiri kepada Anda.] 

Chun Yeowun telah kembali sebagai monster hanya dalam waktu sebulan. Dia memiliki 
kekuatan yang menyamai lima prajurit teratas Yulin. 

Marakim dan Huan Yi dengan cepat mengikuti Yeowun ke istana bagian dalam. Sepertinya 
Yeowun tahu mereka mengikutinya saat dia menunggu mereka di dekat istana. 

"Salam, Tuhanku! Great Guardian siap melayani Anda! " 

"Salam, Tuhanku. Penatua Ketujuh siap melayani Anda. " 

"Apakah semuanya baik-baik saja saat aku pergi?" 

"Tentu saja, Tuanku. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tapi kita harus bergegas. " 

"Ah." 

Mereka segera mengantar Yeowun sehingga dia bisa berganti pakaian resmi untuk 
menyambut tamu. Semua tetua lain yang tersisa di dalam istana sudah berpakaian karena 
mereka semua harus menyambut tamu yang masuk. Ketika Yeowun memasuki istana, 
semua orang bangkit dari tempat duduk mereka dan membungkuk. 

"Puji Kultus Iblis!" 

Dan dengan itu, Tetua Ketiga Mun Yun, tetua dengan peringkat tertinggi saat ini, 
menyambutnya. Yeowun menjadi canggung saat menatap Mun Yun. 
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'Hm...' 

Yeowun telah tidur dengan cucunya Mun Ku saat dia berada di Yulin. Mereka belum 
menikah, jadi Yeowun merasa menyesal terhadap kakek Mun Ku, Mun Yun. 

'Setelah tamu dari Istana Kekaisaran diselesaikan, saya harus berbicara dengan Elder Mun.' 

Apapun masalahnya, mereka harus berurusan dengan tamu itu terlebih dahulu. Yeowun 
membawa enam tetua dan tiga dari Enam Pedang yang tersisa ke gerbang utara tempat 
persiapan selesai. Semua pemimpin klan berbaris. Mereka semua siap menyambut tamu. 

Ratusan kuda yang menginjak tanah menyebabkan sedikit gemetar. Segera, Tentara 
Kekaisaran menampakkan diri mereka melalui hutan. Saat mereka semakin dekat, tentara 
dibagi menjadi dua baris, membuka baris di tengah sehingga kereta emas yang mewah bisa 
bergerak ke depan. Seorang pria berbaju oranye yang berada di depan turun dari kudanya 
dan mendekati mereka. 

'Ah.' 

Marakim dan sesepuh lainnya menjadi terkejut. Mereka semua merasakan, sama seperti 
Yeowun, bahwa pria itu berada di tingkat master yang lebih tinggi. Pria itu memandang 
Yeowun dan para pemuja dengan tatapan arogan dan berteriak, "Warga Ming Agung! Saya 
Komandan Selatan Yon Namgun! " 

Semua pemuja menjadi terkejut. Huan Yi kemudian mengirim pesan telepati kepada 
Yeowun yang tidak tahu banyak tentang pangkat dan gelar Istana Kekaisaran. 

[T-Tuhanku. Pria itu dari Pengawal Istana.] 

Pengawal Istana adalah kelompok militer yang dipercayakan oleh Kaisar sendiri. Mereka 
memiliki pemimpin, Panglima Tertinggi, dan dua komandan: Komandan Utara dan Selatan. 
Para komandan ini adalah pejabat tinggi Istana Kekaisaran. Yeowun tidak tahu, tapi 
kekuatan kedua komandan itu terkenal bahkan di dalam Yulin. 

'Siapa di dalam gerbong itu yang membuat seorang jenderal berpangkat tinggi turun ke 
sini?' 

Kereta mulai bergerak. Sepertinya orang di dalam itu keluar. 

'Pria itu dari Imperial... huh?' 

Dengan pintu gerbong dibuka, orang itu akhirnya menampakkan dirinya. Pria itu montok 
dengan mata sipit, dengan janggut seperti kambing. Dia tidak terlihat seperti yang 
dibayangkan Yeowun sebagai orang dari keluarga kerajaan. 

"Hmph!" 
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Pria itu kemudian dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu dari gerbong ke piring kecil, dan 
turun dari gerbong. 

'Apa itu?' 

Di piring, ada gulungan sutra merah dengan sulaman naga emas. Semua orang melihatnya 
dengan aneh dan Yon Namgun menjadi marah dan berteriak, "Berani-beraninya kau berdiri 
di depan perintah Kaisar ?! Berlutut sekarang juga! " 

"?!" 

Tujuan dari kereta emas yang mewah adalah untuk menurunkan gulungan yang berisi 
perintah Kaisar. 
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Chapter 339 
Chapter 339: Imperial Order (3) 

Tiga hari sebelum pasukan Kekaisaran tiba di Kastil Kultus Iblis, seseorang memanggil 
orang di luar kereta emas. 

"Komandan Selatan. Apakah kamu disana?" 

"Ya, Yang Mulia." 

Yon Namgun yang merupakan pimpinan Pengawal Istana yang menjaga gerbong tersebut 
memperlambat laju kudanya untuk berjalan di samping gerbong tersebut. Orang itu 
kemudian mengoceh dari dalam gerbong. 

"Komandan. Bukankah aneh bagiku, Raja Dinasti Ming Agung, turun sendiri untuk 
mengirim pesan? " 

Pria yang berada di dalam kereta emas bersama dengan Imperial Order adalah putra ke-2 
Kaisar Ming Agung, Zhu Taikhan. Zhu Taikhan sangat tidak senang dengan kenyataan 
bahwa dia harus turun sendiri ke Gunung Sepuluh Ribu. Dia memang mengikuti perintah 
langsung dari Kaisar, tetapi dia masih tidak senang tentang itu. 

"Itu perintah dari Kaisar sendiri. Tolong, pertimbangkan itu. " 

Yon Namgun berbicara dengan Zhu Taikhan. Yon Namgun telah mengatakan ini berkali-kali 
sepanjang perjalanan mereka, tetapi ketidaknyamanan Zhu Taikhan tidak hilang. 

'Aku tidak mengerti mengapa Kaisar Pertama kita bahkan menjanjikan hal seperti itu.' 

Zhu Taikhan tidak mengatakan ini keras-keras karena berbicara buruk tentang Kaisar 
pertama Ming Agung tidak diizinkan bahkan untuk putra Kaisar saat ini, terutama karena 
pakta non-agresi antara seluruh Yulin dan Kekaisaran. Ini adalah pakta yang dibuat antara 
Kaisar Pertama Ming Agung dan tiga pemimpin dari tiga faksi Yulin. Seniman bela diri Yulin 
yang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sebagai satu kesatuan adalah ancaman 
serius bagi Kekaisaran. Ada beberapa dinasti di masa lalu yang berperang melawan Yulin, 
tetapi Kaisar Pertama Ming Agung menganggap sia-sia untuk bertarung di dalam dan 
malah membuat perjanjian dengan mereka. 

'Saya mendengar seniman bela diri membantu ketika Ming Agung pertama kali dimulai.' 

Mereka diberitahu itu sejak awal. Tapi sekarang itu 180 tahun yang lalu. 

"Komandan." 

Ya, Yang Mulia. 
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Siapa yang memiliki tanah ini? 

"Itu milik Kaisar Ming Agung, Yang Mulia." 

"Lalu siapa orang-orang yang tinggal di tanah Great Ming?" 

"Mereka adalah warga Ming Agung, Yang Mulia." 

Gerbong itu berguncang saat pria di dalamnya meninju gerbong. 

"Lalu mengapa yang disebut preman seniman bela diri ini tidak menghormati Kekaisaran 
kita ?!" 

"Apakah kamu..." 

"Mereka adalah warga Kekaisaran yang harus tunduk dalam ketakutan saat Kaisar 
memerintahkan mereka. Tapi kenapa aku, seorang Raja, turun ke mereka sebagai gantinya 
?! " 

Zhu Taikhan sangat marah karena dia harus menerima perintah dari Kaisar dan turun 
untuk mengirim pesan kepada orang-orang ini sendirian. Dan dia tidak menyukai faksi 
Kultus Iblis ini, di mana mereka menganggap Tuan mereka sebagai 'Langit'. Bahkan Kaisar 
Ming Agung sendiri hanya menganggapnya sebagai 'Putra Langit'. Mereka sangat sombong. 

"Mengapa mereka begitu berbeda dengan mereka yang menyebut diri mereka Pasukan 
Keadilan?" 

Mereka yang berasal dari Forces of Justice menganggap diri mereka sebagai warga Ming 
Agung dan selalu menghormati Kekaisaran. Zhu Taikhan melihat banyak pejuang yang kuat 
dari Pasukan Keadilan di dalam Istana Kekaisaran ketika mereka diundang. Beberapa dari 
mereka bahkan menawarkan untuk mengajar prajurit keluarga Kerajaan dengan cara 
pedang. Zhu Taikhan, yang sangat tertarik dengan seni bela diri, juga mengambil 
kesempatan ini untuk mempelajari seni pedang dari seorang biksu dari klan Gunung Api. 

"Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia, kultus, dan Kekuatan Jahat memiliki nilai yang 
berbeda." 

Komandan Yon Namgun memiliki sedikit teman dari Angkatan Kehakiman dan telah 
mendengar tentang perebutan kekuasaan antara ketiga faksi tersebut. Ketiga faksi ini lebih 
tua dari Ming Agung itu sendiri, dan selalu berjuang untuk menjaga nilai-nilai mereka. 

"Nilai? Sampah. Itu terserah mereka, bukan kita. Apakah hanya Pasukan Keadilan yang 
dianggap sebagai warga Kerajaan Ming Agung? " 

"... Tidak, Yang Mulia." 
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Yon Namgun tidak keberatan dengan itu. Bahkan jika semua seniman bela diri ini 
bertarung satu sama lain, mereka semua adalah warga Kekaisaran Agung. 

'Kaisar memesannya sendiri, tetapi itu tidak baik. Lebih baik jika saya bisa membuat Tuhan 
datang ke istana sendiri. Jika saya bisa melakukan itu, itu akan menjadi prestasi yang luar 
biasa. ' 

Tidak seperti klan Yulin dari Pasukan Keadilan, tidak ada pemimpin dari Kultus Iblis atau 
Aliansi Pasukan Jahat yang datang ke Istana Kekaisaran. Mereka selalu mengirim utusan 
mereka untuk menjaga pakta tetap di tempatnya, dengan arogan. 

'Hmph.' 

Jika bukan karena Zhu Taiyun yang memilih untuk turun ke klan Yulin, Zhu Taikhan akan 
memilih untuk pergi ke klan Yulin sebagai gantinya. Tetapi dengan putra tertua, Zhu 
Taiyun, yang memilih terlebih dahulu, Zhu Taikhan harus memilih Kultus Iblis karena 
mereka setidaknya memperlakukan tamu dari Istana Kekaisaran dengan hormat. Adapun 
Aliansi Kekuatan Jahat, bahkan pamannya menyarankan untuk tidak pergi. 

"Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut seperti ini. Bagaimana menurutmu, Yuking? 
" Zhu Taikhan bertanya dan seorang pria yang berada di atas kuda di sebelah kiri kereta, 
menjawab di bawah bayang-bayang, "Yang Mulia. Saya mendengar Tuhan telah diganti 
baru-baru ini. " 

"Hmph. Aku juga mendengarnya. " 

Sebelum Zhu Taikhan berangkat ke Kultus Iblis, dia meminta biksu dari klan Gunung Api 
yang berada di istana untuk mengajarkan seni pedang kepada Kultus Iblis. Mereka tidak 
tahu detailnya, tetapi mereka mengatakan Tuhan yang baru masih sangat muda. 

"Dari apa yang saya dengar, Tuhan sebelumnya memiliki masalah kesehatan, dan Tuhan 
yang baru menjatuhkannya dan menggantikannya." 

"Oh? Apakah begitu?" 

Zhu Taikhan menjadi tertarik dengan berita yang belum pernah dia dengar. Pria itu 
melanjutkan, "Yang Mulia. Dikatakan bahwa Tuhan yang baru menggantikan sebagian 
besar individu yang berkuasa dari sekte tersebut dan Tuhan sendiri sangat bodoh. 
Bagaimana kalau Anda memanfaatkan kesempatan ini sebagai keuntungan Anda? " 
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"Keuntungan?" 

"Jika kamu mengajari bajingan ini cara Kerajaan kita, ini akan membuatmu mendapatkan 
kepercayaan dari Kaisar." 
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Yon Namgun mengernyit pada pria bernama Yuking. Cara pengiriman Perintah Kekaisaran 
sepenuhnya ada di tangan Zhu Taikhan, tetapi dia tidak yakin apakah pendekatan dan 
pemikiran ini mungkin bermanfaat. 

"Menarik. Lanjutkan." 

Tapi Zhu Taikhan sepertinya sangat tertarik. Setelah mendengar rencananya, Zhu Taikhan, 
sayangnya, memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan Yuking kepadanya. 

'Yuking itu ... Aku khawatir bagaimana sekte akan bereaksi terhadap ini.' 

Yon Namgun menjadi khawatir tapi dia adalah Pengawal Istana. Dia hanya bisa menerima 
perintah dari keluarga Kerajaan. 
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Chapter 340 
Chapter 340: Imperial Order (4) 

Yon Namgun berteriak pada para pemuja yang berdiri di depan gerbang kastil. 

"Berlututlah dan ambil Imperial Order!" 

Teriakan yang keras dan bermartabat menggunakan energi. Kebanyakan orang akan buru-
buru berlutut di depan tatanan kekaisaran, tetapi kali ini berbeda. Udara menjadi dingin 
dan sementara orang-orang ini tampaknya menyambut sampai sekarang, mereka tiba-tiba 
berubah menjadi sangat dingin dan suram. 

'Hmmm...' 

Yon Namgun terdiam melihat reaksi yang tidak terduga itu. Dia menebak bahwa kultus 
tidak akan mudah tunduk, tetapi dia tidak membayangkan reaksinya akan sedingin ini. 

'Mereka tidak seperti seniman bela diri biasa. Tapi ini sudah keterlaluan. ' 

Perintah itu kelihatannya sedikit berlebihan, tetapi ketika menghadapi pemuja yang tidak 
mau tunduk, Yon Namgun menjadi marah karena dia adalah komandan Pengawal Istana 
yang melindungi otoritas Istana Kekaisaran. Dia kemudian mengerutkan kening dan 
mencoba berteriak ketika mendengar pesan telepati. 

[Cukup. Anda tidak akan cukup.] 

Itu dikirim dari Zhu Taikhan. Pria gemuk itu kemudian mengerutkan kening dan 
memanggil salah satu Pengawal Kekaisaran untuk memegang piring yang membawa 
gulungan Perintah Kekaisaran. Dia kemudian berjalan beberapa langkah dan berteriak ke 
arah pemuja. 

"Saya Raja Zhu Taikhan, di bawah perintah Kaisar Kekaisaran Ming Agung." 

Pria gemuk itu adalah Zhu Taikhan. Para pemuja menjadi terkejut. 

"Raja?" 

"Apakah dia putra Kaisar?" 

Mereka yang diberi gelar Raja hanyalah kerabat laki-laki dari Kekaisaran. Mereka mengira 
orang yang ada di dalam gerbong itu adalah pejabat tinggi, tetapi mereka tidak berharap 
melihat seorang raja. Yeowun kemudian mendengar pesan telepati Huan Yi. 

[Tuanku. Dia pasti anak kedua dari Kaisar saat ini.] 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Huan Yi adalah pemimpin operasi rahasia dan intelijen yang dia tahu nama semua keluarga 
kerajaan. Ada kunjungan dari istana kekaisaran karena non-agresi di masa lalu, jadi mereka 
harus waspada. Tapi suasananya berbeda. Cara Zhu Taikhan berbicara dengan mereka 
seolah-olah dia sedang berbicara dengan warga biasa. 

"Berani-beraninya kamu masih berdiri di depan Imperial Order dan Raja Kekaisaran!" 

Zhu Taikhan tampak seolah-olah ingin melihat para pemuja berlutut. Para pemuja menjadi 
ragu-ragu. Mereka tampaknya khawatir jika Tuhan mereka menjadi tidak nyaman dengan 
pergantian peristiwa ini. 

'Hm? Itu pasti dia. ' 

Zhu Taikhan menemukan Chun Yeowun dengan jubah hitam mewah berdiri di antara para 
pemuja. Semua orang tampaknya khawatir tentang dia, jadi sudah pasti bahwa dia adalah 
Penguasa Kultus Iblis yang baru. 

"Aku tidak bisa merasakan apa-apa darinya, tapi pasti dia." 

Chun Yeowun telah mengumpulkan energinya, jadi tidak mungkin merasakan energi apa 
pun yang keluar darinya. Dia merasa lebih seperti orang biasa daripada seorang seniman 
bela diri. Itu sebabnya semua Pengawal Istana dan Zhu Taikhan bahkan tidak mengira 
Yeowun adalah Penguasa Kultus Iblis. 

"Dia benar-benar bukan apa-apa." 

Zhu Taikhan mengira Lord of the Cult mungkin masih seorang pejuang yang kuat, tetapi dia 
tidak. Zhu Taikhan lalu menunjuk Yeowun dengan jarinya. 

"Apakah Anda Penguasa Kultus Setan?" 

Penjaga Kiri Lee Hameng menjadi dingin karena kata-kata sombong yang tiba-tiba 
dilontarkan ke Yeowun. Semua pemuja lainnya bereaksi serupa. Tapi Zhu Taikhan tidak 
peduli dan menjentikkan jarinya ke arah Yeowun. 

"Sekarang saya mengerti mengapa semua pemuja Anda begitu sombong dan bodoh. 
Turunlah ke sini berlutut dan terima perintah dari Kaisar. " 

Kata terakhirnya membuat marah semua pemuja. 

'Beraninya dia!' 

'Dia menghina Tuhan kita!' 

Dengan masing-masing pemuja melepaskan energi internal mereka, aura yang kuat 
membuat takut semua kuda, membuat mereka meringkik dan mencoba untuk berbalik. 
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"Ugh! Kuda! " 

"Wuh!" 

Tetapi semua orang dari Tentara Kekaisaran bisa merasakan kekuatan ini dilepaskan dari 
pemuja. Komandan Selatan yang merasakan ini sebelum yang lain mencabut pedangnya 
dan berteriak, "Kamu berani menunjukkan permusuhanmu terhadap Raja yang memegang 
perintah Kaisar ?! Apakah Kultus Iblis mencoba melakukan pengkhianatan ?! " 

Tindakan pengkhianatan terhadap Kaisar dan kerabatnya tidak diizinkan berdasarkan 
hukum Kekaisaran. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan, semua pemuja menjadi 
tercengang. 

'Ha ha ha. Kamu tidak punya pilihan!' 

Zhu Taikhan menjadi puas. Sepertinya para pemuja menjadi sombong karena Istana 
Kekaisaran telah memperlakukan mereka dengan hormat sampai sekarang. Tapi para 
pemuja itu masih warga Kekaisaran Ming Agung dan tidak ada cara bagi mereka untuk 
melawan Kekaisaran itu sendiri. 

'Jika Anda adalah warga Kekaisaran Ming Agung, maka Anda harus bertindak seperti itu.' 

Jelaslah bahwa para pemuja ini harus berlutut di depan mereka. Akankah mereka menjaga 
harga diri dan sisi mereka melawan Kekaisaran dan menghadapi kekuatan jutaan orang? 
Atau akankah mereka membuang kesombongan dan busur mereka? Zhu Taikhan mengira 
itu akan menjadi yang terakhir. Tapi... 

Seorang lelaki tua dengan rambut putih keluar dari belakang Yeowun dan berlutut pada 
Yeowun, "Tuanku. Apakah tidak apa-apa jika saya berbicara? " 

Yeowun mengangkat tangannya untuk mengizinkannya. Itu adalah Tetua Ketiga, Mun Yun. 
Mun Yun turun dan menundukkan kepalanya sedikit ke arah Zhu Taikhan. Pengawal Istana 
berdiri di samping Zhu Taikhan berteriak dengan marah. 

"Kamu tidak berani berlutut di depan yang mulia.... UGH! " 

Tetapi penjaga itu menjadi ketakutan karena tekanan energi yang tiba-tiba turun padanya. 
Energi Mun Yun membuatnya sangat sakit. Mun Yun mengabaikannya dan berkata, 
"Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Raja Kerajaan Ming yang Agung." 

Zhu Taikhan berbicara dengan tidak nyaman. 
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"Kamu berani menatap langsung ke mataku dan..." 

Tapi Mun Yun memotongnya saat dia melotot. 
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"Maaf mengganggu, Yang Mulia. Tapi kami para pemuja dari Kultus Setan Besar hanya 
berlutut di langit kami dan Tuhan dan tidak pada orang lain. " 

Setiap kultus mengangguk dengan penuh semangat pada kata-kata kuat Mun Yun. Semua 
orang dari Istana Kekaisaran menjadi marah. Ini adalah perawatan yang belum pernah 
mereka alami sebelumnya. 

"Dan kami Kultus Iblis berada di bawah pakta non-agresi dengan Kekaisaran Ming Agung. 
Kami tidak bergantung pada Kekaisaran dan tidak terkait dengan Kekaisaran dalam arti 
apa pun. " 

Zhu Taikhan mengerutkan kening. Dia tidak berpikir Mun Yun akan menyebutkan pakta 
non-agresi saat ini. 

"Kaisar Pertama Ming Agung meminta bantuan dari sekte kami, dan membuat pakta non-
agresi setelah itu. Mengapa Anda datang sekarang dan ingin kami berlutut di hadapan 
Anda? " 
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Chapter 341 
Chapter 341: Imperial Order (5) 

Mun Yun menunjukkan faktanya. Dia berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang 
dalam Kultus Iblis, jadi dia tahu banyak pakta sejarah yang dibuat di masa lalu. Seperti 
yang dia katakan, Yulin dan Istana Kekaisaran sepenuhnya independen satu sama lain. Ada 
beberapa dari klan Yulin dari Pasukan Keadilan yang bergabung dengan Istana Kekaisaran, 
tetapi Kultus Iblis tidak tertarik dengan itu. Kultus hanya melayani Api, Dewa Iblis, dan 
Tuhan yang merupakan saluran bagi keduanya. 

'Hmph. Aku tahu ini akan terjadi.' 

Yon Namgun langsung menghela nafas begitu mendengarnya. Tidak mungkin Kultus Iblis 
akan berlutut kepada Raja karena pakta non-agresi, juga tidak akan menyerah pada 
ancaman. 

"Lebih baik berhenti di sini dan kemudian membuat mereka menjadi lebih tidak nyaman." 

Melakukan lebih dari rencana yang diminta Yuking hanya akan membuat para pemuja 
semakin marah. Yon Namgun mengira Zhu Taikhan akan berhenti di sini karena keadaan 
tidak berjalan sesuai rencana. Tapi harapannya salah. 

"KAMU BERANI!! Kamu berani mencoba mengajar Raja Ming Agung ?! Penjaga! Bawalah 
pria sombong ini berlutut !! " Perintah Zhu Taikhan dan bahkan letnan tampan yang berdiri 
di samping Yon Namgun pun mengernyit. 

"Wai..." 

"Terserah Anda, Yang Mulia." 

Tiga dari Pengawal Istana segera mencabut pedangnya dan menyerang Mun Yun. 

"Hmph. Anda bertindak terlalu jauh. " 

Tapi tidak mungkin Mun Yun kalah dari prajurit kelas atas. Mun Yun dengan mudah 
menghancurkan pedang mereka dengan jentikan tangan. 

"A-pedangku!" 

"Argh!" 

Saat itulah beberapa pemimpin klan masuk dan menyerang para penjaga. 

"Lindungi Raja!" 
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"Pengkhianatan!" 

Pengawal Istana segera mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan perisai baja 
mereka untuk membuat penghalang. Yon Namgun dikejutkan oleh situasi ke selatan, tapi 
Zhu Taikhan tersenyum seolah ingin ini terjadi selama ini. 

'Hehehe ... mereka memperburuk keadaan untuk diri mereka sendiri!' 

Saat itulah dia mendengar pesan telepati. 

[Yuking! Menurutmu apa yang kamu lakukan !!] 

Anehnya, pria gemuk yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja sebenarnya adalah 
Yuking. Yuking menatap pria yang mengirim pesan telepati dan menjawab dengan sopan. 

[Yang mulia. Saya mengambil pesanan Anda untuk memberi pelajaran kepada para pemuja 
arogan ini.] 

[Aku tidak pernah menyuruhmu melakukannya dengan cara ini!] 

Si pengirim pesan telepati dengan panik itu adalah letnan yang berdiri di samping Yon 
Namgun. Dia adalah Raja Zhu Taikhan yang sebenarnya. 

'Dia bilang kita hanya perlu menunjukkan otoritas istana... YUKING !!!' 

Dia menyamar sebagai penjaga dan membuat Yuking menjadi umpannya, tapi Yuking 
mengatakan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan Zhu Taikhan dan memperburuk keadaan. 
Yon Namgun kini menatapnya, berpikir bahwa Zhu Taikhan sebenarnya memerintahkan 
Yuking untuk melakukan hal seperti itu. 

[A-itu bukan aku!] 

Zhu Taikhan menggelengkan kepalanya tapi sudah terlambat. Para Pengawal Istana dengan 
panik bersiap untuk bertarung. Yuking merasa puas dengan situasinya. 

'Dengan ini, kultus sekarang akan berpihak pada Kekaisaran. Kami bahkan tidak perlu 
memilih opsi ketiga dalam Grand Plan... semuanya telah dilakukan oleh tangan Yuking... ' 

Saat itulah sebuah bayangan muncul di atas Yuking. Chun Yeowun-lah yang tiba-tiba 
muncul di hadapannya. 

'B-bagaimana dia bisa melewati para penjaga ?!' 

Tidak ada waktu untuk terkejut. Yuking, yang merupakan master mapan, segera 
menyerang Yeowun. Tapi... 

Aaaaargh! 
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Tangannya langsung dipotong dari pergelangan tangan. Yuking berteriak dan berteriak 
dengan marah. 

"Ber-beraninya kau menyerang Raja! Ini pengkhianatan! " 

"Raja? Jangan beri aku sampah itu. " 

"A-apa yang kamu..." 

Yeowun kemudian mengumpulkan pisau qi di tangannya dan memotong lengannya yang 
lain dari bahunya. 

"Aaaaaaargh!" 

Yuking berguling di tanah karena rasa sakit kehilangan kedua tangan kanan dan lengan 
kirinya. Darah mengalir keluar dari luka, membasahi tanah dengan darah. 

Yeowun lalu mengulurkan tangan dan mengangkat tubuh gemuk Yuking dengan 
tangannya. Penjaga menjadi kaget melihat kekuatan seperti itu. 

"A-apa yang kamu coba ..." 

"Saya mencoba melakukan ini." 

Aaaaaargh! 

Yeowun kemudian melemparkan Yuking ke arah gerbang tempat para pemuja itu 
berkumpul. 

"Ugh!" 

Yuking langsung dipindahkan dari belakang Pengawal Istana ke tengah para pejuang 
Kultus Iblis. 

"B-beraninya kamu!" 

"Dapatkan dia!" 

Pengawal Istana menyerang Yeowun dengan pedang mereka, tapi Yeowun menghilang, 
meninggalkan jejaknya. Pengawal Istana belajar seni bela diri sehingga mereka tahu apa 
ini. 

"D-dia menghilang!" 

Itu bayangan cermin! 
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Mereka mencoba mencari Yeowun, tapi Yeowun sudah berada di depan Zhu Taikhan dan 
Komandan Selatan Yon Namgun, yang dikepung oleh Pengawal Istana. Yeowun sangat 
cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. 

"B-bagaimana dia bisa melewati penghalang?" 

"Dapatkan dia!" 

Penjaga mencoba menyerang Yeowun, tetapi tiga sosok muncul di sekitar Yeowun dan 
memblokir mereka. Itu adalah Great Guardian Marakhim, Left Guardian Lee Hameng, dan 
Right Guardian Submeng. Tiga Penjaga di tingkat di luar imajinasi mereka dengan mudah 
menerobos pertahanan Pengawal Istana. 
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Lee Hameng menggambar garis di tanah dengan pedang merahnya yang khas dan 
memperingatkan, "Jika Anda melewati garis ini, setidaknya akan membutuhkan biaya satu 
lengan." 

"Ya, ya. Sama disini." 

Submeng juga membuat garis di tanah dengan pedang qi dari Pedang Gila miliknya. Dua 
tingkat master superior membuat semua Pengawal Istana tetap berada di tempat mereka 
dalam ketakutan. Dan sekarang, pemimpin klan yang kuat berputar-putar di sekitar 
mereka. 

'A-apakah ini Yulin ... bukan, Kultus Iblis ?!' 

Zhu Taikhan kaget. Dia juga telah belajar seni bela diri -- penghalang yang dibuat oleh 
prajurit kelas atas tidak akan bisa ditembus. Tapi itu tidak berguna melawan mereka. Dan 
Chun Yeowun, yang bahkan tidak pernah belajar seni bela diri, adalah monster di luar 
imajinasi. Ketika area itu menjadi sunyi, Yeowun membungkuk sedikit ke arah Zhu Taikhan 
dan berbicara. 

"Yang mulia. Baju besi letnan itu sangat cocok untukmu. " 

"?!" 
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Chapter 342 
Chapter 342: Imperial Order (6) 

Raja Zhu Taikhan tercengang. Dia telah membuat umpan dan bersembunyi di antara 
penjaga, tetapi Lord yang seperti iblis ini tahu bahwa dia adalah Raja. Lalu apakah dia ikut 
bermain bahkan ketika dia tahu bahwa Taikhan bersembunyi di antara penjaga? Taikhan 
terdiam saat Yon Namgun melangkah maju untuk melindungi Taikhan dengan tatapan 
tegang. 

"Aku tahu ada pakta non-agresi, tapi menurutmu apakah bisa dibenarkan untuk melukai 
pejabat Istana Kekaisaran dan mengancam Yang Mulia?" 

Dia tampak jauh lebih berhati-hati dengan nadanya sekarang. Tapi itu tidak membuatnya 
lebih nyaman dengan para pemuja itu. Submeng lalu mengejek sambil berkata, "Hah. Tuan 
Komandan. Bukan kami, tapi kalian yang memulai ini. " 

"T-tapi..." 

Seperti yang dikatakan Submeng, itu adalah umpan kepada Raja yang memulai semua ini 
sejak awal. Kultus Iblis meminta pejabat tertingginya keluar dari tembok kastil untuk 
menyambut mereka, memberi hormat sepenuhnya ke Istana Kekaisaran. Tapi istana yang 
mendorong para pemuja untuk berlutut. 

"Dia benar, tapi aku tidak bisa begitu saja mengatakan ya atas kekuatan mereka atau 
otoritas Istana Kekaisaran kita akan jatuh." 

Komandan itu memandang ke arah para prajurit dan Pengawal Istana. Mereka tampak 
tegang dan takut pada para prajurit Kultus Iblis. 

'Ini tidak benar.' 

Bahkan jika mereka berada di Kultus Iblis, mereka tetaplah Tentara Kekaisaran. Otoritas 
Raja, putra Kaisar Kekaisaran Ming Agung, tidak boleh dirusak. Setidaknya Yon Namgun 
harus mencegah hal itu terjadi. 

"Hmph. Itu yang dilakukan Yuking, bukan raja kita. Dan kalaupun apa yang dilakukan 
Yuking membuatmu tidak nyaman, bukan berarti kamu berhak mencelakai pejabat kita 
seperti itu, "kata Yon Namgun. 

Yeowun mendengus. Dia kemudian bertanya kepada Zhu Taikhan yang berada di belakang 
Yon Namgun, "Izinkan saya bertanya kepada Anda, Yang Mulia. Sekte kita mengeksekusi 
mereka yang menyamar sebagai Tuhan. Bagaimana Istana Kekaisaran merawat penipu 
yang mencoba menjadi raja? " 
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'?!' 

Zhu Taikhan mengerutkan kening tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yeowun 
dengan mudah membalas ucapan Yon Namgun padanya. Jika bukan karena kultus, Istana 
Kekaisaran juga akan menghukum mereka dengan membunuh peniru dan keluarga 
mereka. 

Izinkan saya memberi tahu Anda ini: jika bukan karena pakta non-agresi, orang itu tidak 
akan hidup sekarang. 

Chun Yeowun, yang menjadi Penguasa, tidak pernah berlutut kepada siapa pun, meskipun 
itu di hadapan Kaisar Kekaisaran Ming yang Agung. 

'Pria ini tidak hanya kuat.' 

Yon Namgun dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Yeowun pada awalnya, tapi sekarang 
dia melihatnya, Yeowun juga sangat cerdas. Yon Namgun harus kembali ke penalaran 
dasar. 

"Ugh, oke. Apapun masalahnya, apa yang Anda lakukan adalah tidak menghormati keluarga 
Kerajaan. Menjauhlah dari Raja kita sekarang juga! " 

Dan dengan itu, Yon Namgun mengarahkan pedangnya ke arah Yeowun. Saat itulah 
seseorang menyerbu ke arahnya dengan cepat dan menghantam pedangnya. Yon Namgun 
memfokuskan 80% energinya ke dalamnya, tetapi serangan itu memiliki kekuatan yang 
jauh lebih besar dibandingkan. 

'Bagaimana kekuatannya bisa sekuat itu ?!' 

Dia pernah berpikir bahwa tidak ada yang akan memiliki peluang melawannya kecuali dia 
melawan lima prajurit terkuat Yulin. Dia bahkan berduel dan terikat melawan sesepuh dari 
klan Gunung Api sekali. 

'Siapa pria bertopeng ini ?!' 

Orang yang menyerang segera setelah dia mengarahkan pedang adalah Great Guardian 
Marakhim. Dengan tangan kanan terangkat ke atas, Yon Namgun mengangkat kaki kirinya 
untuk menendang leher Marakim. Tapi Marakim dengan mudah menghindari serangan itu 
dengan memiringkan kepalanya ke belakang dan menancapkan jarinya ke titik darah di 
kaki. 

"Argh!" 

Yon Namgun berteriak saat pedang qi menembus pahanya. Dia kemudian mencoba untuk 
mendapatkan kembali keseimbangan dengan menarik kakinya ke belakang, tetapi Marakim 
menendang kaki kanannya yang menahannya. Yon Namgun kemudian terlempar ke tanah. 
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Dia menjatuhkan pedang yang dipegangnya saat itu, dan Marakim mengulurkan tangan ke 
arahnya. Pedang tersebut kemudian berpindah ke tangan Marakim. 

"Ugh!" 

Marakim mengarahkan pedangnya ke leher Yon Namgun dan memperingatkan, "Jangan 
berani-berani mengarahkan pedang ke Tuan kita." 

"Ugh...!" 

Yon Namgun tidak bisa berkata apa-apa dengan pedang dingin di lehernya. Harga dirinya 
yang dia dapatkan setelah menjadi seorang master warrior yang superior telah hancur. 
Pria bertopeng itu lebih dari seorang pejuang daripada yang bisa dia lakukan dalam hal 
kekuatan. 

'Komandan tumbang!' 

Yon Namgun adalah salah satu prajurit terbaik dalam Pengawal Istana. Dengan satu-
satunya yang bisa melindungi agar jatuh, Zhu Taikhan menjadi terkejut. Semua penjaga 
lainnya terlalu takut pada Yeowun dan pengawalnya. 

'Dia sekarang akan mengancamku juga!' 

Satu-satunya yang dimiliki Zhu Taikhan sekarang adalah mulutnya. Dia tidak akan menang 
melawan kultus ini. Setelah berpikir sejenak, Zhu Taikhan berbicara. 

"Berani-beraninya kau mengancamku dan menunjukkan kekerasan terhadap Tentara 
Kekaisaran ?! Apakah Anda tidak takut dengan jutaan tentara dari Kekaisaran Ming Agung 
?! " 
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Zhu Taikhan memilih cara yang paling sederhana. Untuk seorang pangeran yang 
dibesarkan di dalam istana, tidak mungkin membayangkan dia harus sujud kepada 
seseorang yang bukan dari keluarga Kerajaan. 

Kamu cukup berani. 

Yeowun berbicara dengan heran. Dia pikir pertunjukan kekuatan ini cukup untuk membuat 
Zhu Taikhan mengalah. Tapi Zhu Taikhan tidak mundur. Dia pikir tidak mungkin seorang 
seniman bela diri, tidak peduli seberapa kuat dia, akan memiliki peluang melawan jutaan 
anak panah. 

Tentu saja, pertempuran nyata melawan jutaan prajurit bukanlah sesuatu yang bisa 
mereka lawan. 

"Jika kau menyakitiku dengan cara apapun, Kultus Iblis akan dihapus dari peta!" 
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Zhu Taikhan berbicara dengan tegas. Dia harus menggunakan senjata terbaik yang dia 
miliki untuk mengancam musuhnya. Dia pikir Kultus Iblis tidak akan takut dengan Tentara 
Kekaisaran raksasa yang mendatangi mereka. Tapi itu aneh. 

'Apa? Ada apa dengan tampilan itu? ' 
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Chapter 343 
Chapter 343: Imperial Order (7) 

Yeowun, maupun para pemuja itu tampaknya tidak peduli. Yeowun bahkan terlihat kecewa 
sambil menggelengkan kepalanya. 

"Kamu tidak berani, tapi sembrono. Saya mengantisipasi melihat seseorang dari 
pemerintah untuk pertama kalinya... tapi ini mengecewakan. " 

"Apa?" 

"Juta tentara?" 

Dan dengan itu, Yeowun mengangkat tangan kirinya. Saat itulah sesuatu terjadi pada 
semua penjaga kekaisaran yang mengelilingi mereka. 

"A-apa ?! Apa yang terjadi!" 

Pedangku! 

Mereka telah mengepalkan senjata tetapi tiba-tiba senjata mereka mulai hidup dan 
bergerak, mencoba melepaskan diri dari genggaman mereka. 

Aaaargh! 

Mereka mencoba menahannya dengan menggunakan energi internal mereka, tetapi energi 
mereka terlalu lemah untuk menahan sejumlah besar kekuatan yang dilepaskan. 

UGH! 

Dan lebih dari dua ratus senjata keluar dari tangan tuan mereka, melayang di udara dan 
diarahkan kembali ke arah mereka. Itu adalah pemandangan yang harus dilihat. 

"Haiiiek!" 

"Mustahil!" 

Komandan Yon Namgun menjadi ketakutan melihat hal ini. Dia bahkan berpikir mungkin 
dia sedang bermimpi. 

'Pedang udara? I-ini pedang udara ?! Apakah Tuhan benar-benar monster atau 
semacamnya !? ' 
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Yon Namgun dilatih ilmu bela diri, jadi dia tahu apa itu pedang udara dan siapa yang bisa 
menggunakannya. Dia mendengar bahwa Lima prajurit terkuat yang berada di tingkat 
master tertinggi dapat menggunakan pedang udara. Tapi ini di luar imajinasi. 

'Bagaimana ini bisa ...' 

Tapi bukan hanya Tentara Kekaisaran yang terkejut. Marakim, yang mengira Yeowun telah 
menjadi master tingkat tertinggi, dan pejabat tinggi lainnya semua menjadi heran. 

'Bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu...?' 

Mereka semua melihat kekuatan Yeowun di Aula Besar. Tapi mengendalikan lebih dari 
ratusan pedang sekaligus membuat mereka merinding. 

"Oh ... Chun Ma kita ada di sini!" 

"Chun Ma telah turun ke dunia!" 

Kekuatan mengerikan Yeowun bahkan mengingatkan mereka pada Chun Ma -- Demon 
Langit. Sementara Pengawal Istana diancam dengan senjata mereka sendiri, Yeowun 
perlahan berjalan menuju Zhu Taikhan. 

"Haiiiek!" 

Zhu Taikhan menjadi ketakutan pada kekuatan Yeowun dan mundur beberapa langkah 
sebelum dia tersandung dan jatuh. Tidak ada otoritas atau martabat lagi dalam pikirannya. 
Dia hanya ketakutan pada pria yang berdiri di depannya. 

Ketika Yeowun memberi isyarat mengambil sesuatu dengan tangan kanannya, tubuh Zhu 
Taikhan ditarik ke udara. 

"Ugh! A-tubuhku ?! " 

Zhu Taikhan melepaskan tubuhnya. Dia tahu bahwa melawan akan memberinya kerusakan 
internal melawan energi yang begitu kuat. Saat Taikhan ditarik, Yeowun menghampirinya 
dan berbicara. 

"Apakah Anda tahu mengapa pakta non-agresi dibuat?" 

"A-apa maksudmu?" 

"Menurutmu apakah pakta itu dibuat karena Kultus Iblis takut pada pasukan jutaan Istana 
Kekaisaran?" 

Zhu Taikhan tidak bisa menjawab meskipun dia benar-benar berpikir demikian. Dia hanya 
berpikir alasan keberadaan pakta itu karena Kekaisaran tidak ingin menyia-nyiakan nyawa 
yang berharga dan juga karena mereka dibantu. 
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"Tidak, justru sebaliknya." 

"Seberang?" 

"Pakta dibuat karena Kaisar Pertama takut pada kita." 

"Kamu berani! Bagaimana bisa Kaisar Pertama dari Kekaisaran Ming Agung takut pada... 
UGH! " 

Zhu Taikhan mencoba untuk berteriak kembali dengan marah karena Yeowun tampaknya 
menghina Kaisar Pertama, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya karena tubuhnya dikirim 
lebih tinggi ke udara. Dia dikirim terlalu tinggi, membuatnya takut ketinggian. 

"Pasukan hanya bergerak atas perintah Kaisar. Tapi bagaimana jika... Kaisar itu pergi? " 

"?!" 

Zhu Taikhan menjadi kaget. Penguasa Pemujaan ini berkata bahwa dia bisa membunuh 
Kaisar. Zhu Taikhan ingin menolak, tetapi tubuhnya terangkat di udara, membuatnya 
terlalu takut untuk berbicara. 

"Bagaimana jika seorang pejuang seperti saya menyelinap ke istana pada malam hari?" 

Zhu Taikhan menjadi kaget. Dia kemudian menyadari bahwa Yeowun atau para pejuang 
kultus dengan mudah menembus pertahanan para Pengawal Istana. 

"Ketika semua anggota Keluarga Kerajaan pergi, perintah siapa yang harus diambil oleh 
jutaan tentara yang kuat?" 

Zhu Taikhan kemudian merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya dalam 
hidupnya. Mata dan kata-kata dingin Yeowun membuktikan bahwa dia tidak berbohong. 
Dia menyiratkan bahwa dia bisa melakukannya kapan saja jika dia mau. 

'D-dia benar-benar bersungguh-sungguh.' 

Itu adalah bagian yang paling menakutkan. 

"Apakah Anda sekarang mengerti mengapa pakta itu dibuat?" 

Yeowun tersenyum saat dia menarik energi menakutkan itu kembali ke dirinya, dan 
melihat Zhu Taikhan menggigil. Zhu Taikhan mengangguk dengan panik pada pertanyaan 
itu. Tubuhnya kemudian perlahan dikembalikan ke tanah. Zhu Taikhan merosot ke tanah. 
Dia terengah-engah dan bersimbah keringat karena ketakutan. 

'Yah ... tapi itu bukan satu-satunya alasan.' 
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Jika itu satu-satunya alasan, Istana Kekaisaran akan hilang sejak lama. Ada desas-desus 
bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam Istana Kekaisaran yang melindungi Kaisar. 
Upaya pembunuhan akan membutuhkan kekuatan seperti milik Chun Yeowun, atau itu 
tidak mungkin. Tapi dia tidak perlu membicarakan sesuatu yang diketahui Zhu Taikhan 
maupun Pengawal Istana. 

"Ah!" 

"T-pedang!" 
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Dengan Yeowun menurunkan tangannya, semua pedang udara yang ditujukan padanya 
jatuh ke tanah. 

"Kalau begitu, haruskah kita membaca apa yang Kaisar coba katakan sekarang?" 

Yeowun mengulurkan tangan ke piring yang jatuh ke tanah di depan gerbong dan gulungan 
itu secara otomatis terbang ke tangan Yeowun. Pengawal Istana telah melihat begitu 
banyak sehingga mereka tidak terkejut lagi dengan ini. Yeowun melepaskan ikatan tali 
emas di atasnya dan mencoba membukanya ketika... 

Aaaaargh! 

Dia mendengar jeritan dan berbalik. Di kejauhan, Yuking mengeluarkan darah dari mata, 
hidung, dan mulutnya saat dia berteriak kesakitan. Semua pemimpin klan di sekitarnya 
sepertinya dikejutkan dengan perilaku tak terduga. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Yeowun meraih gulungan itu dan berlari menuju Yuking. 
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Chapter 344 
Chapter 344: Imperial Order (8) 

Pria gemuk itu menjadi menyakitkan saat dia melihat sekeliling ke arah para pejuang 
Kultus Iblis dengan tatapan ketakutan. 

Aaargh! 

Itu adalah pria Yuking yang menyamar sebagai Zhu Taikhan. Alasan mengapa dia dilempar 
ke tengah-tengah pemujaan adalah untuk mengikat pria ini. 

"K-kamu! Saya seorang pejabat Istana Kekaisaran! Jangan mendekat! " 

"Resmi? Hah! " 

"Argh!" 

Yuking mencoba mundur dengan kakinya tetapi dia dikelilingi oleh pemuja. Suasananya 
terasa kasar. 

'Sialan. Aku mungkin mati kalau terus begini! ' 

Dia pikir semuanya berjalan baik dengan rencananya, tapi ternyata tidak. 

"Berhenti sebentar." 

Saat itulah seorang pria keluar dengan tatapan dingin. Itu adalah Muk Yen dari klan Sword 
Illusion. 

"Aku merasa ingin memisahkanmu, tapi aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini." 

Muk Yen merobek jubahnya untuk mengikatnya di bahu dan lengannya untuk 
menghentikan pendarahan, dan menyegel titik darahnya sehingga dia tidak bisa 
menggunakan energi internal. Yuking harus bunuh diri pada saat ini, tapi dia lemah pikiran 
sehingga dia bahkan tidak bisa mencoba melakukan itu. Lebih baik hidup sebagai budak 
daripada mati. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Yuking menyadari tubuhnya menjadi dingin. Dia kemudian merasakan sakit yang luar biasa 
karena seseorang menusuk ke dalam organ tubuhnya dan berteriak. 

Aaaaaargh! 

Pemimpin klan dengan cepat berjalan ke arahnya dan melihat darah hitam mengalir dari 
semua lubang di samping telinganya. Darah mengeluarkan bau busuk dan asap saat 
menyentuh tanah. 
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"P-racun ?!" 

"Kembali!" 

Semua pemimpin klan mundur saat mereka menyadari Yuking diracuni. Yuking kemudian 
memastikan bahwa dia memang diracun. 

'Meracuni? Yuking? Tapi bagaimana caranya? Apakah kultus melakukannya? ' 

Yon Namgun pertama kali berpikir jika aliran sesat itu ada di baliknya, tapi sepertinya itu 
tidak mungkin. Tuhan baru saja menunjukkan bahwa dia bisa membunuh semua orang jika 
dia mau. Tidak perlu racun. 

'Ugh ... K-kenapa? Sejak kapan...?' 

Sebelum dia dikirim ke Raja Zhu Taikhan untuk bagian ketiga dari Rencana Besar, dia 
ditanami kelabang, tapi itu akan aktif hanya ketika dia menumpahkan informasi penting. 
Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang racun itu. 

'Aaaargh ... kelabang itu membunuh dengan meledak ...' 

Itu bukan kelabang. Itu pasti jenis racun yang berbeda. Yuking merasakan racun menyebar 
ke dalam tubuhnya. Saat itulah dia memikirkan seseorang. 

'Master of Blade Poison?' 

Dia kemudian teringat pertemuan dengan Master of Blade Poison dua hari sebelum dia 
pergi ke Istana Kekaisaran. Pria ini dianggap paling berbahaya di antara enam master. Dia 
takut, tetapi Guru memberinya uang dan memberinya makanan enak yang membuat 
Yuking senang. 

'Makanannya ... Itu tadi!' 

Aaaaargh! 

Yuking memuntahkan banyak darah dan mulai tersentak. Sekarang, racun masuk ke 
seluruh tubuhnya. Saat itulah Yeowun dengan cepat menghampirinya. 

"T-Tuhanku! Itu berbahaya!!" 

"Racun keluar dari tubuhnya!" 

Banyak pemimpin klan mencoba menghentikannya, tapi tangan Yeowun sudah menggapai 
Yuking. Racun terus keluar darinya, tetapi dengan Yeowun di tahap akhir tingkat master 
tertinggi, tidak mungkin racun dapat mempengaruhi Yeowun lagi. Racun itu menguap 
begitu menyentuh kulit Yeowun. 
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'Racun itu tidak akan bekerja melawan dia!' 

'Ah ... jadi Bhagavā telah mencapai tahap akhir!' 

Semua pemimpin klan tercengang melihat pemandangan itu. Tapi Yeowun tidak peduli dan 
fokus pada tangannya untuk memeriksa keadaan Yuking. Dia merasakan jantungnya 
berdetak, tapi itu melambat. 

Sialan. 

Dia tidak bisa membiarkan pria itu mati. Yeowun mengetuk pesan telepati dan menemukan 
bahwa pria itu telah tidak mematuhi Raja Zhu Taikhan dan mencoba membuat Istana 
Kekaisaran berperang melawan Sekte. Yeowun kemudian mengira pria ini adalah mata-
mata dari tempat lain. Yeowun mengirimkan energinya ke Yuking untuk mengeluarkan 
racunnya. 

"Argh!" 

Tapi racunnya sudah menyebar ke seluruh bagian tubuh jadi sudah terlambat. Tidak ada 
kemungkinan Yuking akan selamat melalui racun itu. 
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"Apa yang salah dengannya?" Yeowun bertanya dengan tatapan bingung dan Muk Yen 
menjawab. 

"A-aku menyegel titik darahnya sehingga dia tidak bisa menggunakan energi internal dan 
dia diracuni." 

Segel titik darah? 

Yeowun mengerutkan kening. Ini berarti racun menyebar saat tubuh dihentikan 
menggunakan aliran energi internal. Ini pasti dilakukan untuk mencegah pria itu 
menumpahkan informasi apa pun. 

'Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?' 

Lagipula tidak ada cara untuk membuat pria ini hidup. Yeowun kemudian perlu 
mencarinya sehingga dia bisa mengetahui dari mana pria itu berasal. Yeowun kemudian 
memeriksa mayatnya. 

'Ini ... apakah Bichu Art?' 
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Chapter 345 
Chapter 345: Imperial Order (9) 

Ini adalah seni yang dibuat dari Sorim. Alasan mengapa Yuking gemuk adalah karena dia 
terlatih dalam bidang seni. Itu terkenal dan terkenal, tetapi mengharuskan seseorang untuk 
menambah berat badan dan membuat orang itu lebih lambat, jadi itu tidak populer. 

'Seorang mata-mata dari Forces of Justice?' 

Itu sepertinya mempertimbangkan gaya seni bela diri. Tetapi mengapa mereka ingin Istana 
Kekaisaran berperang melawan kultus? 

'Ini aneh. Tunggu...' 

Yeowun memesan Nano. 

'Nano, lakukan pemindaian MRI.' 

[Dimengerti. Memulai Pencitraan Resonansi Magnetik pada target.] 

Tangan Yeowun bersinar dengan cahaya merah redup, dan Yeowun telah menambah 
realitas di matanya. Gambar yang dipindai muncul. 

'Mari kita mulai dengan kepala.' 

Yeowun menyentuh kepala Yuking, karena dia hampir tidak bisa bergerak. Saat itulah 
Yeowun melihat sesuatu di gambar. 

'Itu ...' 

Sesuatu yang kecil menggeliat di dalam kepala. Pergerakannya melambat seolah-olah 
sedang sekarat bersama dengan inangnya. 

'Itu kelabang. Saya yakin itu. ' 

Ini mirip dengan kelabang yang ditarik Yeowun dari Yi Baek, Master Pedang Pedang dari 
Klan Dewa Enam Bela Diri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kelabang sedang 
sekarat. 

Saat itulah kepala Yuking jatuh. Dia akhirnya meninggal. Begitu dia meninggal, benda putih 
di gambar yang diasumsikan sebagai kelabang itu meledak dan berubah menjadi cairan. 

Cairan kemudian keluar dari mata Yuking. Itu adalah kelabang yang mati. 

Pada saat yang sama, di ruangan batu gelap di Gunung Kuning dekat Kastil Jurkang. 
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Jeritan bising memenuhi ruangan saat kelabang merah berteriak dengan suara aneh dari 
dalam kotak kayu merah di atas meja. Pria dengan wajah tersembunyi di bawah bayangan 
sedang menatapnya. Lipan itu tiba-tiba menggigil dan meledak. Pria itu menutup kotak 
kayu itu dan bergumam, "Sekte itu lagi." 

Tutup kotak bertuliskan 'Rencana Besar Ketiga -- Memata-matai Kultus Setan'. Kali ini, pria 
itu tidak perlu mendapatkan kelabang karena mata-mata itu diprogram sehingga dia akan 
mati karena racun saat dia terkena potensi ancaman. 

"Tidak mungkin Anda mengetahui apa yang kami lakukan." 

Grand Plan Kedua gagal baru-baru ini. Jika berhasil, kultus itu akan jatuh di bawah tangan 
mereka, tetapi mereka bahkan kehilangan mata-mata yang menunggu begitu lama. 
Setidaknya dia mengerjakannya agar kelabang tidak meninggalkan jejak. Tidak mungkin 
Kultus Iblis mengetahui siapa di baliknya. 

... Atau begitulah yang mereka pikirkan. Ada satu hal yang tidak diketahui pria itu. Itu Nano. 
Yeowun berhasil menemukan kelabang. 

'Dewa Pedang Enam Klan Bela Diri!' 

Pria itu dari Blade God Six Martial Clan. 

'Itu mereka lagi ...' 

Yeowun tidak bisa membayangkan betapa berpengaruh klan ini sekarang. Saat itulah 
Yeowun menjadi penasaran dengan Imperial Order dan membukanya. 

"Ugh!" 

"Imperial Order! Berlutut! " 

Ketika gulungan itu dibuka, semua Pengawal Istana dan dua ribu tentara berlutut dan 
membungkuk. Tapi Yeowun dan para pemuja berdiri dengan bangga. 

'Ugh ... bajingan sombong itu.' 

Komandan Yon Namgun yang nyaris tidak berlutut dengan kaki yang terluka mengertakkan 
gigi. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 

"Hmmm..." 

Yeowun membaca gulungan itu. Tidak seperti kesombongan Zhu Taikhan, gulungan itu 
ditulis dengan sangat sopan, menganggap kultus itu setara. Itu lebih merupakan surat 
daripada perintah. 
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[... Saya ingin mengundang para pahlawan dan banyak tamu penting ke tempat pakta non-
agresi yang diperbarui untuk penerus saya.] 

Gulungan itu adalah undangan yang dibuat untuk Yeowun, bertanggal bulan depan. Tetapi 
pesan itu tampaknya tidak hanya ditujukan pada pemujaan. 

"Hah?" 

Zhu Taikhan menjadi kaget saat Yeowun muncul di hadapannya lagi. 

"A-apa itu?" 

Yeowun menunjukkan gulungan itu dan berbicara. 

"Yang mulia. Tahukah kamu apa kata gulungan itu? " 

"Saya tidak tahu setiap kata, tapi ya. Kebanyakan." 

Gulungan Kaisar bukanlah sesuatu yang bahkan keluarga kerajaan bisa buka. Tetapi dia 
sendiri telah mendengar dari Kaisar sendiri tentang undangan itu. Yeowun kemudian 
bertanya sambil memberikan undangan kepada Zhu Taikhan, "Tahukah kamu siapa yang 
menerima undangan ini?" 

Zhu Taikhan ragu-ragu sejenak dan menjawab, karena bagaimanapun juga Yeowun akan 
segera tahu. 

"Itu dikirim ke semua pemimpin dari setiap faksi." 

Tiga faksi? 

Yeowun mengerutkan kening. Artinya, Istana akan memiliki pemimpin dari ketiga fraksi 
pada hari yang sama. 

'Mengumpulkan mereka di tempat yang sama pada waktu yang sama?' 
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Itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dengan mudah. Sampai sekarang, itu terjadi kurang 
dari lima kali. 

'Apakah klan Dewa Pedang Enam Bela Diri mencoba membuat ketiga faksi berperang satu 
sama lain?' 

Sepertinya itu rencana yang mungkin. Tetapi Zhu Taikhan malah mengungkapkan 
beberapa detail yang tidak terduga. 
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"Tidak. Jika Anda berbicara tentang kultus Anda, klan Yulin dari Pasukan Keadilan dan 
Aliansi Pasukan Jahat, ada satu faksi lagi. " 

"Satu lagi?" 

"Sebuah faksi baru bernama klan Dewa Pedang Enam Bela Diri." 

"!!" 
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Chapter 346 
Chapter 346: You will help me (1) 

Lokasi semua faksi di Yulin tersebar, jadi setiap utusan dari istana tiba pada waktu yang 
berbeda dalam dua minggu. Utusan pertama yang tiba ada di markas klan Yulin, atau 
Wilayah Nakeng. Orang yang pergi ke sana adalah putra tertua Kaisar, Zhu Taiyoon. Dia 
dikenal sebagai penerus takhta yang paling mungkin. Dengan kunjungan Zhu Taiyoon, klan 
Yulin telah berpesta selama tiga hari berturut-turut. Banyak wanita cantik menari 
sementara musisi memainkan musik bahagia. Saat pesta berlangsung, pemimpin klan Yulin, 
Yen Bukeng duduk di sampingnya. 

"Yang mulia. Silakan minum lebih banyak. " 

"Ha ha ha! Saya sangat terhormat diperlakukan seperti ini! " 

Zhu Taiyoon sangat senang diperlakukan seperti ini oleh pemimpin faksi raksasa Yulin. Di 
dalam, ada juga para pemimpin klan lain, atau 17 Pemimpin klan Yulin. Tapi tidak 
semuanya ada di sini. Seorang pemimpin, atau pemimpin Kuil Sorim saat ini, tidak ada di 
sini karena dia adalah seorang biksu yang tidak ikut pesta. 

Pada saat yang sama, di luar aula tempat pesta diadakan, seorang wanita cantik sedang 
berbicara dengan salah satu biksu yang mengenakan pakaian klan Gunung Bunga. 

"Kami masih belum membawa semua mata-mata. Saya tidak yakin apakah boleh berpesta 
selama 3 hari berturut-turut... Nona Jegal. " 

"Saya memahami kekhawatiran Anda, Penatua Poong. Tapi lebih baik meninggalkan kesan 
yang baik pada kemungkinan Kaisar di masa depan juga. " 

Keduanya adalah Ahli Strategi Kedua dari klan Yulin, Jegal Sohi dan Pemimpin Keenam 
Poong Chungwun. Setelah mereka kembali dari Kultus Iblis, mereka telah bekerja keras 
selama beberapa bulan terakhir untuk menemukan mata-mata yang tersembunyi di antara 
mereka. Berbeda dengan Kultus Iblis yang terdiri dari satu kelompok raksasa, klan Yulin 
adalah penyatuan dari klan yang tak terhitung jumlahnya, jadi sulit untuk menemukan 
semua mata-mata itu. Tapi Jegal Sohi secara strategis bekerja untuk memasang jebakan 
dan menyortir banyak mata-mata di antara mereka. Anehnya, mata-mata itu tersembunyi 
di antara 9 klan utama Yulin. Tapi meski begitu, masih ada mata-mata yang bisa ditemukan. 

'Sejak kapan mereka menempatkan banyak mata-mata ini di dalam klan kita? Sudah berapa 
lama?' 

Ini adalah bagian paling misterius. Itu tidak bisa dimengerti karena belum lama sejak klan 
Dewa Pedang Enam Bela Diri muncul. Mungkin musuh sudah ada cukup lama. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Tapi Nona Jegal, aku jadi curiga." 

"Tentang apa?" 

"Undangan untuk pakta non-agresi ini ... Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa 
klan Dewa Pedang Enam terlibat." 

Jegal Sohi mengangguk mendengar kata-kata Poong Chungwun. Sebenarnya, ini adalah 
sesuatu yang sudah diprediksi oleh semua pemimpin klan Yulin. Tidak mungkin mereka 
tidak mewaspadai faksi baru yang ikut bermain, ketika acara secara tradisional hanya 
terdiri dari tiga faksi utama. 

"Ini sangat jelas. Apa menurutmu Kultus Iblis dan Aliansi Pasukan Jahat akan mengambil 
risiko? " 

Berbeda dengan klan Yulin, dua klan lainnya selalu mengirim perwakilan, bukan pemimpin 
mereka untuk mengikuti pakta. Dan dengan kemungkinan yang sangat tinggi dari faksi 
keempat mencoba mempermainkan, sepertinya pemimpin mereka tidak akan datang. 

"Tidak, mereka akan melakukannya. Setidaknya Kultus Iblis mau. " 

"Mengapa kamu mengatakan itu?" 

"Apakah kamu ingat Putra Mahkota ... maksudku, Penguasa baru dari sekte itu?" 

"Ah, ya tentu saja. Dia pria yang baik. " 

Poong Chungwun awalnya mengira Yeowun hanyalah Putra Mahkota biasa, padahal 
sebenarnya bukan. Orang pertama yang mendeteksi jebakan dan berhati-hati saat mereka 
berada di sekte adalah Chun Yeowun. Dan mereka mendengar bahwa Yeowun naik takhta 
tidak lama kemudian. 

"Jika saya berada di posisinya, saya akan mencoba menggunakan jebakan untuk melawan 
mereka. Dan saya yakin Tuhan saat ini tidak akan memikirkan sesuatu yang dapat saya 
pikirkan. " 

Jadi, menurutmu Tuhan akan datang sendiri? 

"Ya, sejauh yang saya tahu, dia akan mengambil kesempatan ini." 

Jegal Sohi sangat menghargai Yeowun. Mereka tidak yakin jebakan apa yang menunggu 
mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya klan Dewa Pedang Enam Bela Diri akan 
mengungkapkan diri mereka di depan umum. Jika pemimpin mereka muncul, maka itu 
adalah kesempatan terbaik mereka. Dia yakin Chun Yeowun pasti akan mencoba 
menggunakan kesempatan ini untuk keuntungannya. Itu dulu. 

"Oh, itu kabar baik, bukan? Sohi. " 
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Oh! 

Jegal Sohi menjadi terkejut karena dia tahu siapa pemilik suara itu. Pria berbaju putih, 
berusia awal 30-an itu berdiri di belakang Jegal Sohi. 

Buso! 

Dia adalah tunangan Jegal Sohi, dan anak tertua dari pemimpin klan Yulin, Yen Buso. Dia 
disebut masa depan Pasukan Keadilan oleh banyak orang. 

'Wow ... kekuatannya meningkat lagi.' 

Poong Chungwun tercengang dengan reaksi Yen Buso. Dia tidak bisa merasakan apa-apa 
sampai Yen Buso muncul. Jika dia bisa tetap tidak terdeteksi oleh Poong Chungwun, 
seorang pejuang tingkat master yang superior, mereka tidak dapat memastikan seberapa 
besar dia telah tumbuh dalam kekuasaan. 

"Tapi dunia ini cukup adil." 

Poong Chungwun selalu berpikir bahwa tidak ada yang bisa menandingi Yen Buso dalam 
hal kekuasaan. Tapi itu berubah setelah dia kembali dari Kultus Iblis. Sepertinya selalu ada 
yang lebih kuat dari yang lain di dunia. 

"Apa maksudmu?" 
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"Saya akhirnya bisa bertemu dengan orang yang Anda, Penatua Poong atau Moyong puji." 

Jegal Sohi menjadi terkejut. Ketika dia pertama kali berbicara tentang Chun Yeowun, Yen 
Buso sepertinya tidak terlalu tertarik. Tapi sepertinya dia sebenarnya sangat tertarik. 

"Oh, aku tidak tahu kamu ingin bertemu dengannya." 

"Yah, dia adalah orang yang akan hidup dengan generasi berikutnya." 

Dia berbicara sambil tersenyum, tetapi dia terlihat sangat serius. Jegal Sohi menjadi sedikit 
penasaran, tapi hanya menganggapnya sebagai perasaan persaingan. 

"Nah, kamu akan segera bertemu dengannya." 

"Haha, aku menantikannya." 
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Chapter 347 
Chapter 347: You will help me (2) 

Tujuh hari telah berlalu sejak Zhu Taikhan tiba di Kultus Iblis. Dia telah tinggal di dalam 
istana dalam selama tujuh hari itu. 

Awalnya, Zhu Taikhan dibuat takut oleh Chun Yeowun dan para pemuja sehingga ia 
mencoba mendapatkan jawaban atas undangan tersebut dan segera pergi. Tapi Yeowun 
berkata dia perlu waktu untuk memikirkannya dan menawarkan Zhu Taikhan untuk 
beristirahat, jadi dia harus masuk sekte tanpa niatnya. Tapi tidak seperti harapannya, 
Kultus Iblis memperlakukan Zhu Taikhan dengan sebaik-baiknya. 

'Apa yang mereka pikirkan?' 

Dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sikap mereka pada awalnya, tetapi segera 
terbiasa dengan perawatan yang dia terima dan menikmati tujuh hari. Dia bahkan mulai 
berharap bahwa mungkin Lord of the Cult akan benar-benar menyetujui undangan kali ini. 

'Saya membutuhkan beberapa prestasi untuk diperhatikan. Mungkin ini bisa dilakukan. ' 

Ketika dia pertama kali dipilih sebagai pembawa pesan, tidak ada seorang pun dari Istana 
Kekaisaran, termasuk Kaisar, berharap Penguasa Kultus Iblis akan menerima undangan 
tersebut. Kultus dan Aliansi kekuatan jahat selalu mengirimkan perwakilan mereka, jadi 
tidak ada harapan untuk itu. Tetapi jika Tuhan menerima undangan tersebut, maka itu 
akan menghormati nama Kaisar saat ini. 

"Yang Mulia mengatakan negosiasi adalah alat yang ampuh." 

Mungkin ini bahkan memberi Zhu Taikhan kesempatan untuk diakui keahliannya dan 
menjadi Putra Mahkota. Dikatakan bahwa Putra Mahkota akan dipilih untuk acara ini, jadi 
Zhu Taikhan harus melakukan apapun yang dia bisa. Saat itulah seseorang mengetuk pintu. 

"Yang mulia. Ini aku, Yon Namgun. " 

"Silahkan masuk." 

Sudah larut malam Yon Namgun datang menemuinya. Yon Namgun membungkuk dan Zhu 
Taikhan menawarinya tempat duduk. Dia kemudian berbicara dengan pesan telepati. 

[Komandan. Apakah menurut Anda mungkin Penguasa Sekte akan menerima undangan 
kali ini?] 

"Ah..." 
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Yon Namgun memandang sekitar pertanyaan itu dan mengeluarkan energinya. Zhu 
Taikhan menjadi bingung dan Yon Namgun berbicara. 

"Maaf, Yang Mulia. Saya memasang penghalang di sekitar ruangan. Anda dapat berbicara 
dengan bebas. " 

"Oh! Baik. Kamu sangat mengenalku. " 

Zhu Taikhan kemudian mulai mengutarakan pikirannya dengan bebas. Tetapi ada sesuatu 
yang tidak mereka ketahui. Ada seorang prajurit kuat yang mendengarkan mereka 
berbicara di atas langit-langit yang tidak bisa dirasakan Yon Namgun. 

Pada saat yang sama di ruang medis istana bagian dalam ... Dokter Iblis Baek Jongwu dan 
dokter lainnya sedang mengawasi dokter lain yang sedang melakukan perawatannya 
dengan sangat hati-hati. Pria botak dengan wajah pucat terbaring di tempat tidur adalah 
mantan Tuan, Chun Yujong. Dan di atas kepalanya yang tidak berambut, seorang wanita tua 
sedang meletakkan jarum di atasnya. Itu adalah Tabib yang saleh Gam Rosu. 

Dia sudah meletakkan jarum selama lebih dari 2 jam. Luar biasa. ' 

Baek Jongwu tercengang. Gam Rosu telah mengerjakan teknik herbal dan jarum untuk 
menyembuhkan jantung yang rusak dari Lord Chun Yujong, dan itu mengejutkan semua 
dokter di ruangan itu. 

"Dia benar-benar dokter terbaik Jianghu." 

Baek Jongwu bangga dengan keahliannya karena dia dilatih dalam latihan selama 
hidupnya, tetapi teknik Gam Rosu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Ototnya yang 
berkembang dengan baik terbukti nyata karena dia tidak tampak kelelahan bahkan setelah 
dua jam perawatan lanjutan. Sulit dipercaya bahwa dia adalah seorang wanita tua. 

'Haha ... Aku seharusnya tidak mengendur dalam latihan fisik.' 

Baek Jongwu memang mempelajari energi internal, tetapi dia tidak banyak berlatih secara 
fisik. Sekarang, dia belajar perlunya itu. Setelah mengerjakannya beberapa menit lagi, Gam 
Rosu akhirnya melangkah mundur. 

"Dokter Iblis, katamu?" 

Ya, Dokter yang saleh. 

"Hmmph!" 

"Oh, maksudku, Nenek Gam." 

Gam Rosu memaksa semua orang memanggilnya sebagai Nenek Gam, kecuali Yeowun. Gam 
Rosu memberi Baek Jongwu botol jarum emas. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Saya perlu jarum ini dikeluarkan setelah 2 jam, tetapi bisakah Anda melakukannya untuk 
saya? Saya terlalu lelah. Saya perlu istirahat. " 

"Tentu saja. Kami akan mengerjakan sisanya." 

Itu adalah tanggung jawab Dokter Iblis untuk menjaga keluarga Tuhan. Ia puas 
menyaksikan perawatan Godly Doctor dari dekat. Saat Gam Rosu keluar dari kamar, 
Yeowun sudah menunggu di luar bersama Penjaga Kiri dan Kanan. 

"Bagaimana itu?" 

"Kerusakannya sudah berlangsung beberapa lama, tapi dia akan baik-baik saja. Kami harus 
berjaga-jaga, tapi dia akan bangun dalam dua minggu. " 

"Ah!" 

Benar-benar luar biasa. Gam Rosu telah melakukan sesuatu yang Nano, bahkan dengan 
pengetahuan luas tentang informasi medis dan MRI tidak dapat melakukannya. Tapi 
mungkin ini wajar karena cedera dari seni bela diri memiliki banyak misteri yang tidak 
diketahui di masa depan. 

"Terima kasih dokter." 

"Tidak apa. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. " 

Gam Rosu tampak sangat kelelahan, jadi Yeowun menawarinya untuk beristirahat. Ketika 
dia kembali, seseorang dengan panik menghampirinya. Itu adalah Huan Yi. 

"Huhuhu... Tuanku, aku menemukannya." 

Yeowun langsung menunjukkan ketertarikan. 

Sore hari berikutnya, Tentara Kekaisaran telah selesai bersiap untuk pergi. Semua tentara 
berbaris di gerbang utara, dan mereka sekarang hanya menunggu sinyal untuk berangkat. 
Kultus yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, dan 
bahkan Chun Yeowun keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Taikhan. 

Zhu Taikhan membungkuk dan berterima kasih padanya. 

"Saya diperlakukan dengan sangat baik, terima kasih. Saya akan memberi tahu Yang Mulia 
bahwa saya diperlakukan dengan baik. " 

"Senang sekali kau bersenang-senang." 

Kesan pertama adalah yang terburuk, tapi Zhu Taikhan tetap senang. Satu-satunya hal yang 
dia harapkan adalah penerimaan Chun Yeowun atas undangan tersebut. Seorang pelayan 
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wanita sedang menunggu oleh Yeowun dengan sebuah gulungan yang disegel dengan segel 
Tuhan di piring yang dia pegang. 

"Jadi, sudahkah Anda memutuskan, Tuan Chun?" 

Zhu Taikhan bertanya dengan pandangan penuh antisipasi. Itu akan memberinya dorongan 
besar dalam reputasi jika Penguasa Kultus Iblis bergabung karena itu tidak mungkin terjadi 
dalam sejarah. 

Maaf, tapi saya harus mengirim perwakilan. 

"A-apa ?!" 

Zhu Taikhan mengerutkan kening. Dia sangat kecewa karena dia sangat berharap. Yon 
Namgun dan Pengawal Istana lainnya juga kecewa. Mereka diperlakukan dengan baik, jadi 
mereka berharap mungkin Penguasa Sekte bersedia menerima undangan tersebut. 

Yeowun mengucapkan selamat tinggal pada mereka sampai Zhu Taikhan naik ke kereta, 
tetapi dia sangat kecewa karena dia tidak ingin melihat para pemuja itu lagi. 

Yang Mulia, haruskah kami pergi? 

Yon Namgun bertanya dari luar dan Zhu Taikhan menjawab dengan kesal. 

"Ya terserah." 

"Berangkat!" 

"Ya pak!" 

Dua ribu tentara mulai berangkat ke Istana Kekaisaran. Di dalam gerbong, Zhu Taikhan 
dengan kesal melihat gulungan yang memiliki jawaban Yeowun. Dia menendang gulungan 
itu dan bergumam. 

"Sialan! Mengapa dia memperlakukan saya dengan sangat baik jika dia bahkan tidak akan 
datang? Ugh. " 

Dia ingin melepaskan kekesalannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia telah 
menjadi pusat rasa malu akhir-akhir ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpat 
dengan suara kecil. 

"Bajingan sialan. Dia pikir dia itu apa? Jika Kaisar mengundangnya, maka dia harus segera 
datang dan ... " 

Itu dulu. 

"A-apa!" 
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Zhu Taikhan menjadi sangat terkejut sehingga dia harus berhenti menyumpahi Penguasa 
Pemujaan. Dia tidak bisa merasakan kehadiran apa pun untuk beberapa saat setelah 
mereka pergi, tetapi seseorang jatuh dari atas gerbong seperti bulu. 

"L-Lord Ch-NNGH!" 
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Dia mencoba memanggil nama itu, tetapi energi yang kuat membuatnya menutup 
mulutnya. Zhu Taikhan memandang pria itu dengan tidak percaya. Pria itu adalah Chun 
Yeowun. 

'Sejak kapan dia memasuki gerbong?' 

Sungguh luar biasa. Dan Zhu Taikhan sebenarnya berbicara buruk tentang dia. 

Yeowun tersenyum dingin dan mengirim pesan telepati ke Zhu Taikhan. 

[Anda pasti sangat marah tentang saya, Yang Mulia.] 

'Haiiiiek!' 

Zhu Taikhan menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya dengan panik. 
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Chapter 348 
Chapter 348: You will help me (3) 

Sungguh luar biasa. Chun Yeowun tertinggal di gerbang utara, tapi sepertinya dia telah 
bersembunyi di kereta selama ini. Sulit dipercaya bahwa Yeowun masuk saat Zhu Taikhan 
memasuki gerbong. 

"NNNNNGH!" 

[Bisakah Anda menggunakan pesan telepati? Saya rasa Anda bisa.] 

Zhu Taikhan mengangguk. Mulutnya terpaksa menutup, jadi rahangnya sakit. Saat itulah 
energi yang memaksanya untuk menutup mulut menghilang. 

"Ha... Hah..." 

Dia bisa saja bernafas dengan hidungnya, tetapi dia terlalu takut dia menjadi pucat dan 
terengah-engah melalui mulutnya. 

'Sialan. Saya kira tidak ada gunanya berteriak minta tolong. ' 

Dia melihat kekuatan mengerikan Chun Yeowun dari matanya. Yeowun adalah monster 
yang bisa melenyapkan seluruh Tentara Kekaisaran jika dia mau. Taikhan harus ikut 
bermain. 

'Apa yang telah saya lakukan untuk melalui masalah seperti itu ...' 

Dia tidak berpikir dia akan menderita peristiwa seperti itu ketika dia pergi ke Kultus Iblis. 
Bagaimanapun, dia adalah seorang Raja yang memiliki kekuatan politik yang sangat besar. 

[S-Sejak kapan kamu naik kereta?] 

[Belum lama ini.] 

Yeowun menjawab dengan samar dan Zhu Taikhan salah paham tentang kebenaran. 

'Kekuatannya seperti dewa. Dia naik kereta sementara semua orang sedang menonton? ' 

Zhu Taikhan mengira Chun Yeowun naik keretanya ketika dia membuka pintu untuk naik. 
Tapi itu tidak benar. Yeowun benar-benar masuk ketika Pengawal Istana bersiap untuk 
pergi. 

[J-jadi, kenapa kamu masuk ke gerbongku?] 
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Zhu Taikhan takut membuat Yeowun marah, tapi dia tidak tahu kenapa. Yeowun menolak 
untuk berpartisipasi dan gerbong itu sekarang menuju ibu kota Kekaisaran sehingga tidak 
ada penjelasan yang mungkin. Yeowun menjawab. 

[Tentu saja, aku akan pergi ke Istana Kekaisaran bersamamu.] 

[Im-Istana Kekaisaran?] 

Zhu Taikhan menjadi kaget. Dia bahkan tidak bisa menebak mengapa pemimpin salah satu 
dari tiga faksi terbesar Yulin tiba-tiba ingin pergi ke Istana Kekaisaran. Dan Zhu Taikhan 
terlalu takut pada Chun Yeowun sendiri. 

'A-apakah itu karena dia mendengarku menyumpahi dia?' 

Mungkin saja Yeowun marah pada Taikhan yang memaki-maki sejak gerbong berangkat. 
Zhu Taikhan berbicara dengan meyakinkan. 

[L-Tuan Chun. Jika Anda mengatakan itu karena apa yang saya katakan ... jangan terlalu 
marah. Aku terlalu sedih karena kamu tidak bisa ikut denganku.] 

[Begitu, itu bagus. Aku hampir marah karena kupikir kamu membenciku.] 

'Ugh!' 

Itu hanya kata-kata sederhana tapi sudah cukup membuat Taikhan takut. Kata-kata itu 
seolah mengancam bahwa Yeowun mungkin telah melakukan sesuatu jika dia merasa 
bermusuhan. Zhu Taikhan kehilangan kata-kata. 

[Saya minta maaf karena telah membuat Anda takut dengan naik kereta, tapi saya akan 
menganggap itu permisi.] 

[T-tentu saja!] 

Sebenarnya, Yeowun-lah yang paling kasar karena menyelinap ke dalam kereta. Tetapi Zhu 
Taikhan sangat khawatir bahwa makiannya akan membuat Yeowun tidak nyaman sehingga 
dia setuju dengan penuh semangat. 

"Wah." 

Mungkin dia cukup naif. Yeowun lalu pergi ke tujuannya. 

[Biarkan aku langsung saja. Anda akan membantu saya, Yang Mulia.] 

Itu bukan permintaan bantuan. Itu adalah ancaman terselubung. Zhu Taikhan menjadi 
tercengang tetapi dia takut pada Yeowun, jadi dia hanya mengerutkan kening dan tidak 
menjawab. 
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"Aku takut padanya, tapi perkataan keluarga Kerajaan harus berat." 

Itulah yang dipelajari Taikhan setiap saat dari ayahnya, Kaisar. Perkataan Kaisar dan 
keluarga Kerajaan berada di atas hukum, jadi Kaisar selalu memastikan bahwa semua 
keluarga Kerajaan harus memperhatikan kata-kata mereka. 

[A-apa yang kamu ingin aku lakukan?] 

Yeowun menjadi kaget pada Taikhan yang tidak begitu saja setuju meski dia takut. 

"Jadi, dia masih di keluarga kerajaan." 

Yeowun perlu membujuknya. Dia membutuhkan bantuan Taikhan di istana. 

[Saya butuh penjelasan. Apakah Anda ingat orang yang menyamar sebagai Anda?] 

[...] 

Tentu saja dia ingat. Kejadian itulah yang membuat Taikhan takut pada Yeowun. Sekte 
tersebut menjelaskan bahwa Yuking diracun sebelum mereka tiba di kultus dan Yon 
Namgun juga setuju, tetapi tidak ada yang yakin mengapa peracunan itu dilakukan. 

[Yang Mulia, Anda mengatakan klan Dewa Pedang Enam Bela Diri akan bergabung dalam 
upacara ini juga?] 

[...Iya.] 

[Orang mati itu adalah mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri.] 

[A-Apa ?!] 

Zhu Taikhan mengerutkan kening pada informasi tak terduga dari Yeowun. Dia penasaran 
bagaimana Yuking diracuni, tapi dia masih tidak percaya bahwa pejabat istana yang rendah 
sebenarnya adalah mata-mata. 

[Saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada pemujaan itu terlebih dahulu.] 

Yeowun kemudian mulai menjelaskan versi yang disederhanakan tentang bagaimana klan 
Dewa Pedang Enam Bela Diri muncul di Yulin, dan insiden yang terjadi di pemujaan. 
Yeowun pun memberitahunya keberadaan kelabang yang tertanam pada orang tersebut 
untuk menghindari tumpahan informasi. 

[Demi para dewa ... mereka melakukan hal semacam itu hanya untuk mencegah informasi 
bocor?] 

Zhu Taikhan menjadi kaget mengetahui tentang kelabang. Itu cukup efektif, tetapi 
tampaknya berada di sisi yang sangat ekstrim. 
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'Mereka ekstremis.' 

Setelah mendapat penjelasan, Yeowun membahas masalah penting yang sedang dihadapi. 

[Saya meminta Anda untuk membantu saya, tetapi ini akan membantu Anda juga, Yang 
Mulia.] 

[Tolong aku? Bagaimana?] 
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[Sebenarnya, masih ada mata-mata yang tersisa di dalam pasukanmu di sini selain Yuking 
itu.] 

"Apa! Y... " 

[Diam!] 

Zhu Taikhan hampir berbicara dengan keras tetapi dengan cepat meraih mulutnya untuk 
berhenti. Dia sangat terkejut mendengar bahwa telah ada mata-mata dan mata-mata itu 
masih berada dalam pasukannya. 

'Apakah dia berbohong?' pikirnya, tapi tidak perlu orang yang begitu kuat untuk 
berbohong tentang hal seperti itu. Jika itu benar, maka Zhu Taikhan harus berterima kasih 
padanya. 

[Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kita harus menangkap mereka !!] 

Taikhan tidak ingin bermain di atas tangan mata-mata ini lagi. Yeowun menggelengkan 
kepalanya. 
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Chapter 349 
Chapter 349: You will help me (4) 

[Mengapa?] 

[Jika kita melakukan itu, kita tidak akan bisa menemukan mata-mata di dalam istana.] 

Itulah tujuan sebenarnya Yeowun. Alasan mengapa Yeowun naik kereta adalah untuk 
menemukan mata-mata di antara istana. Klan Dewa Pedang Enam Bela Diri telah 
menempatkan mata-mata di antara semua faksi Yulin untuk melanjutkan rencana mereka. 
Jika Istana Kekaisaran terlibat, itu akan menjadi lebih rumit. Karena itulah Yeowun ingin 
menyingkirkan mereka dulu sebelum itu terjadi. 

'Hm ... pria ini ingin mengeluarkan akarnya darinya.' 

Zhu Taikhan benar-benar merasa takut pada Chun Yeowun. Zhu Taikhan hanya 
memikirkan mata-mata yang bisa dilihatnya, tapi Yeowun ingin mencabut akarnya. Dia 
akan menjadi musuh yang mengerikan. 

'Apakah benar membawanya ke istana?' 

Membantu Yeowun menyelinap ke istana seperti ini adalah masalah yang sangat rumit. Jika 
segala sesuatunya berjalan seperti itu dan Taikhan terungkap melakukannya, itu pasti akan 
membuat marah Kaisar. Dan pria ini tidak lain adalah Lord of the Demonic Cult. Mungkin 
itu adalah tindakan melepaskan monster di halaman belakang rumahnya. Yeowun 
kemudian melanjutkan untuk menutup kesepakatan. 

[Apakah kamu tidak ingin menjadi Putra Mahkota?] 

'?!' 

Zhu Taikhan menjadi kaget. 

'Bagaimana dia ...' 

Yeowun tahu sesuatu yang hanya dibicarakan Taikhan dengan Yon Namgun. Yon Namgun 
bilang tidak ada yang mendengarkan, jadi Taikhan kaget mendengarnya dari Yeowun. 

[Jika kita mendapatkan mata-mata itu di dalam istana, aku akan menyerahkannya 
kepadamu sehingga kamu dapat mengklaim semua kemuliaan.] 

[A-apa kamu serius?] 

[Tentu saja. Tujuan saya adalah untuk menghapusnya, bukan dihadiahkan oleh Kaisar.] 
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Zhu Taikhan menjadi ragu-ragu. Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Jika dia 
benar-benar menemukan mata-mata yang tersembunyi di dalam Istana Kekaisaran, itu 
akan menjadi pencapaian yang sangat besar. 

'Jika aku bisa melakukan itu, maka mungkin aku akan benar-benar menjadi lebih dekat 
dengan Putra Mahkota.' 

Masih ada satu bulan tersisa sampai upacara. Taikhan membutuhkan sesuatu yang besar 
untuk menenangkan Kaisar. Taikhan lalu bertanya pada Yeowun, 

[Apa yang akan Anda lakukan jika saya menolak permintaan Anda?] 

[Baiklah, saya serahkan pada imajinasi Anda.] 

Zhu Taikhan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Ini berarti Yeowun akan 
melakukan apa yang diinginkannya meskipun Taikhan menolak. Taikhan lalu mengangguk. 

'Yah, saya tidak punya pilihan. Anggap saja saya menggunakan dia untuk keuntungan saya 
sendiri. Aku tidak akan kehilangan apapun, 'Zhu Taikhan berpikir sendiri. Yeowun 
tersenyum. 

[Bagus. Semoga kita bersenang-senang sambil pergi.] 

'Hah?' 

Zhu Taikhan mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan ini ketika dia menerimanya. 
Mereka berdua harus tetap bersama selama sisa perjalanan. 

'...Oh tidak.' 

Kota Kekaisaran Kaifeng... Itu adalah kota dengan populasi lebih dari 500 ribu orang, salah 
satu kota terbesar di Kekaisaran. Tembok luar raksasa tembok kota itu sekitar sepuluh kali 
lebih besar dari kastil Kultus Iblis, dan butuh 2 jam untuk sampai ke pusat kota. Di 
tengahnya, ada Istana Naga yang mewah, dibangun dengan atap emas yang menunjukkan 
otoritas keluarga Kerajaan. 

Tentara Kekaisaran Zhu Taikhan sekarang melewati gerbang selatan Istana Naga. Pengawal 
Istana mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi ke udara untuk menyambut kereta 
Taikhan memasuki istana. Setelah mereka masuk, gerbong harus berhenti di satu titik. 
Kereta tidak lagi diizinkan mulai saat ini. 

Zhu Taikhan turun dari gerbong. Dia tampak sangat waspada dan kelelahan setelah dua 
minggu perjalanan panjang. 

'Akhirnya ... akhirnya aku di sini!' 
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Dia ingin datang lebih cepat saat dalam perjalanan. Mereka harus tinggal bersama selama 
hampir tujuh hari hingga tiba di Wilayah Habuk. 

"Namun ini mengherankan." 

Zhu Taikhan melirik ke arah Pengawal Istana yang berdiri di belakang Yon Namgun. Dia 
adalah Chun Yeowun, yang memiliki topeng kulit Pengawal Istana Yi Han. 

"Kami akan menahannya di wilayah utara Honam sampai urusan kami selesai di istana." 

Real Yi Han sekarang tinggal di pos terdepan Kultus Iblis di wilayah utara Honam. Yeowun 
telah mempersiapkan segalanya selama tujuh hari sementara Zhu Taikhan tinggal di Sekte. 

'Tidak ada yang memperhatikan ...' 

Bahkan Yon Namgun tidak menyadari bahwa pria itu adalah Yeowun. Itu wajar karena 
Yeowun menggunakan kemampuan Nano untuk meniru suara Yi Han. 

"Selain sepuluh untuk menjaga Yang Mulia, Anda semua dipecat. Bersiap untuk pesanan 
lebih lanjut. " 

Yon Namgun memerintahkan para prajurit untuk dibubarkan. 

'Itu bagus.' 

Yeowun yang selama ini ditemani Yon Namgun dengan mulus terpilih menjadi anggota 
sepuluh orang yang akan dijaga. Untung dia tetap dekat. Zhu Taikhan harus pergi ke istana 
Kaisar untuk melapor sementara dia hanya diizinkan oleh beberapa Pengawal Istana untuk 
menjaganya. 

"Dia ikut tanpa aku harus mengkhawatirkannya." 

Zhu Taikhan menjadi heran. Dia berpikir apakah dia harus menugaskannya untuk tinggal di 
sisinya, tetapi itu tidak diperlukan. Zhu Taikhan kemudian menuju istana Kaisar. 

'Itu pasti Istana Kekaisaran.' 

Saat mereka masuk, Yeowun tercengang dengan dekorasi dan bangunan yang mewah. 
Istana dalam Kultus Iblis bagus, tapi tidak cocok untuk tempat ini. Ada banyak dekorasi dan 
lansekap yang dilakukan di semua tempat dan bahkan ada kolam kecil untuk dilihat. 

'Apakah itu tempat itu?' 
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Yeowun kemudian melihat istana besar di depan. Di gerbang tembok halaman di sekitar 
gedung, ada tiga puluh pria berjubah biru, dengan satu pria dengan ornamen lebih mewah 
di atasnya dengan make up tebal berdiri di depan. 

'Dia mengingatkan saya pada Penatua Huan.' 

Sepertinya kelompok pria ini adalah kasim. 

"Hah... Tombak Timur." 

Yon Namgun menghela nafas saat melihat orang-orang ini. Para kasim ini adalah salah satu 
organisasi terkuat bersama dengan Pengawal Istana di Istana Kekaisaran, yang disebut 
Tombak Timur. 

'Kenapa semua kasim bisa belajar seni bela diri?' 

Semua kasim ini belajar seni bela diri, dengan pemimpin mereka di tingkat master yang 
superior. 
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Chapter 350 
Sering dianggap bahwa orang Moorim dan para kasim tidak berhubungan. Beberapa 
bahkan mendapat kesan bahwa para kasim tidak belajar seni bela diri. Namun, saat 
keluarga Kekaisaran mengalami perubahan kekuatan, mereka tampak seperti sekelompok 
penjaga yang terlatih dalam seni bela diri. 

Di Kekaisaran Daemyeong, dikatakan ada empat kelompok pengguna seni bela diri yang 
terlatih: Alumni, Seochang, Internal Haengchang, dan Pengawal Kekaisaran, atau pengawal 
Kaisar. Ini adalah nama resmi yang diberikan untuk membedakan satu organisasi dari yang 
lain, tetapi mereka sepenuhnya berada di bawah para kasim. 

Tidak seperti pejabat biasa yang beroperasi hanya di bawah komando Kaisar, para penjaga 
ini diberikan yurisdiksi independen penuh. Jadi, mereka diberi kewenangan untuk 
menangkap, menahan, bahkan melakukan eksekusi apapun statusnya. 

Awalnya, Pengawal Kekaisaran diberi peran terkuat di antara mereka. Namun, seiring 
dengan meningkatnya tugas dan hasil para kasim, mereka perlahan-lahan dimasukkan 
sebagai organisasi yang berafiliasi ke dalam Alumni. 

Semua berkat hasil itu, Dewan Emas tidak terlalu senang dengan peningkatan kekuasaan 
para kasim. Terutama setelah situasi di mana kepala Dewan Emas, yang setara dengan 
laksamana dari unit penjaga, diseret dari kekuasaan. 

'Permusuhan ya ...' 

Chun Yeowun bisa merasakan dengan jelas apa yang diungkapkan Yon Namgun yang ada di 
sebelahnya. Yon Namgun terlihat menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia tidak berniat 
menyembunyikannya. Si kasim yang tampak seperti ketua Alumni itu tak 
mempedulikannya dan menghampiri Yon Namgun dengan senyuman terbaiknya, dengan 
satu tangan menutupi mulutnya. 

"Kami sangat senang menyapa keluarga Kekaisaran. Ho Ho Ho. " 

Melihatnya dengan senyuman dan tangannya menutupi mulutnya, seperti seorang wanita, 
bukanlah pemandangan yang bagus. Berbeda dengan kata-kata yang mengatakan mereka 
senang, niat mereka terasa licik. Zhu Taikhen tampak tidak senang melihat wajah kasim itu 
ketika dia membalas salamnya. 

"Oh Tae-Sung, sudah lama sekali." 

Nama kasim yang menghiasi dirinya dengan ornamen adalah Oh Tae-Sung. Satu dari dua 
orang yang membantu Laksamana Lim dalam situasi publik. 

'Sepertinya berbeda.' 
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Chun Yeowun memperhatikan dengan cermat orang yang disebut Oh Tae-Sung, yang dia 
curigai sebagai mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, karena dia tampaknya 
memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Namun, kehadiran Oh Tae-Sung 
tampaknya jauh dari keterkaitan dengan seniman bela diri ekstrem mana pun. 

"Jika seperti ini, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan mata-mata." 

Chun Yeowun mendapat kesan bahwa sangat sedikit orang di Istana Kekaisaran yang akan 
belajar seni bela diri, kecuali Dewan Emas. Namun, ketika mereka masuk ke Istana, ketika 
dia mencoba merasakan energi mereka, dia bisa merasakan hampir ratusan orang yang 
belajar seni bela diri. Dia segera menyadari bahwa akan sulit untuk menangkap mata-mata 
itu kecuali jika ada konfrontasi apa pun. 

"Yang Mulia, pasti sangat menyiksa mengunjungi semua tempat itu." 

"Itu perintah Yang Mulia. Itu tidak masalah melaksanakan tugas yang diserahkan. " 

"Ho ho ho, kamu datang jauh-jauh ke sini setelah berada di antara tambang tidak beradab 
itu, namun kamu bertindak berani dan baik-baik saja." 

'Hah?' 

Zhu Taikhun tampak sedikit terkejut dengan kata-kata Oh Tae-Sung, sementara matanya 
tertuju ke samping. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengubah ekspresi wajahnya 
seolah dia baik-baik saja. Namun, matanya, yang kembali menatap mata kasim, 
menunjukkan rasa jijik. 

"Hm, Uhm! Apakah Yang Mulia mengirim Anda ke sini? " 

"Ah, bahkan jika itu bukan perintah Yang Mulia, saya akan datang menemui Anda jika saya 
mendapat laporan yang mengatakan bahwa Anda kembali." 

Untungnya, Zhu Taikhun berhasil mengalihkan pembicaraan tanpa ada kejadian apa pun. 
Perlahan membungkuk, kasim, Oh Tae-Sung, menunjuk ke dalam koridor dengan telapak 
tangannya. 

"Mulai sekarang, aku akan membawamu ke istana. Ho Ho Ho. " 

Mendengar kata-kata itu membuat Yun Namgun mengerutkan kening dan berbicara. 

"Kami, Dewan Emas, akan membawamu ke istana dan mengantarmu ke sana dengan 
selamat." 

Atas perkataan Yun Namgun, wajah tegas Zhu Taikhun yang sebelumnya berubah menjadi 
dingin. 
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"Jika Anda bukan bagian dari empat pengawal Kaisar, dan Anda tidak bekerja di bawah 
nama Yang Mulia, Anda tidak dapat memasuki istana." 

Mengecualikan komandan Pengawal Istana dan tiga kelompok lainnya, bahkan mereka 
yang di bawah, atau siapa pun, tidak diberi izin untuk masuk. Pada akhirnya, dapat 
dikatakan bahwa hampir tidak ada orang yang diizinkan untuk melewati ambang batas. 

'Bajingan kasim berdarah ...' 

Yon Namgun tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. Mereka semua dianggap 
sebagai pelukan Raja dan memiliki Pengawal di bawah mereka. Memblokir mulut mereka 
sedemikian rupa tidak ada bedanya dengan menunjukkan kepada mereka bahwa otoritas 
mereka berakhir di sana. Namun, pria yang mereka layani mengatakannya sendiri, mereka 
tidak bisa masuk, oleh karena itu, mereka tidak punya suara. 

"Men, kembali ke utusan." 

Yon Namgun memerintahkan pengawal yang berdiri di belakangnya. Chun Yeowun ingin 
melihat ke dalam Istana Kekaisaran. Ia tak menyukai para kasim yang disebut sebagai 
alumni itu. 

"Bahkan Yon Namgun bisa kembali. Ho Ho ho. " 

Menggertakkan-! 

Yon Namgun menggerutu mendengar kata-kata licik dari kasim Oh Tae-Sung. Menyaksikan 
ini, Zhu Taikhen berbicara kepada kasim dengan nada rendah. 

"Itu adalah perintah Yang Mulia bagi Yon Namgun untuk melayani dan melindungi saya." 

"Ahh! Saya sangat menyesal, saya tidak menyadarinya. " 

Menyadari akan terlalu merepotkan untuk berdebat dengan anggota keluarga Kekaisaran, 
dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Namun, wajahnya 
menunjukkan seringai yang mencolok. 

"Apakah kasim sialan itu mencoba mengatakan bahwa posisi saudara laki-lakinya telah 
dikonfirmasi?" 

Sejak gelar pangeran disebutkan tahun lalu, istana terbagi menjadi beberapa faksi. Di 
antara mereka, fraksi alumni mendukung putra sulung Kaisar sebagai penerus berikutnya. 
Menyadari bahwa bantuan Kaisar ditempatkan pada yang tertua, mereka mulai bertindak 
tidak hormat terhadap kandidat lainnya. 

'Keluarga Kekaisaran menjadi seperti ini karena kekuatan yang diberikan kepada para 
kasim sialan.' 
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Rasanya benar-benar tidak benar. Jika seseorang bisa melakukan apa yang mereka 
inginkan, maka mereka pasti akan merusak Alumni. Tetapi, karena Alumni dan Pengawal 
berada di bawah Kaisar dan keluarganya, tidak ada bedanya dengan meletakkan tangan di 
sarang lebah. 

[Tuan Chun?] 

Zhu Taikhan dengan sangat hati-hati memanggilnya. 

[Jangan pedulikan aku. Selama waktu minum, saya akan menemuimu di tempatmu.] 

Chun Yeowun pun sudah diberi gambaran singkat tentang interior Istana Kekaisaran. Zhu 
Taikhan menatap langit. Matahari hampir terbenam. 

'Nah, jika itu monster ini, dia pasti akan datang mencariku.' 

Zhu Taikhan mengangguk dan mengikuti kasim saat mereka menuju ke istana. Begitu 
mereka masuk, Baek Ho, yang merupakan peringkat tertinggi kedua, mengambil alih dan 
secara alami memimpin. Ada lima penjaga di celah tempat Pengawal Emas ditempatkan di 
jalur. 

Semua penjaga milik keluarga Kekaisaran. Saat jarak semakin jauh dan orang-orang tidak 
lagi terlihat, anggota Dewan Emas mengeluh. 

Kasim sialan! 

"Oh Tae-Sung yang berdarah itu sombong seperti biasanya." 

"Mereka tidak mengenal batas!" 

Bahkan Chun Yeowun merasakan perasaan tidak enak selama kunjungan dengan Oh Tae-
Sung, tapi orang-orang ini kedengarannya terbebani olehnya. Sepertinya itu bukan pertama 
kalinya mereka mengeluh tentang situasinya. Meskipun mereka berbicara di belakang 
punggung mereka, sepertinya para penjaga tidak akan bisa membebaskan diri dari 
penghinaan, tidak peduli berapa lama mereka membicarakannya. 

Namun, ada satu orang yang mengamati pembicaraan para penjaga. 

"Baek Ho." 

Dia satu-satunya yang tidak kesal dengan apa yang dilakukan Alumni, dia tetap diam 
sampai akhir. Alasan mengapa Chun Yeowun dengan mudah menyerah pada gagasan 
memasuki Istana Kekaisaran adalah karena penjaganya, Yoon Baek Ho. 

[Dua dari Pengawal Emas diidentifikasi sebagai mata-mata.] 
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Penatua Chil Hwan-Ui berkata bahwa, di antara utusan Istana Kekaisaran, ada lima mata-
mata yang dicurigai. Mereka bertindak dengan curiga, selama tujuh hari, mereka terus-
menerus mengembara dan memeriksa Kultus Iblis. Kultus Iblis telah melonggarkan arloji 
perimeter mereka agar mata-mata bisa bergerak bebas dan membuat diri mereka dikenal. 

'Seni bela dirinya sepertinya tidak terlalu bagus' 

Setelan emas Yoon Baek Ho membuatnya menjadi master kelas satu tapi tanpanya, dia 
bukan apa-apa. Dia adalah salah satu dari dua Pengawal Emas yang berkeliaran di luar 
aula, jadi pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saat tiba di kediaman, Baek Ho 
berbicara dengan sembilan Pengawal Emas. 

"Anda telah bekerja keras selama ini mengawal Yang Mulia. Yun Namgun telah mengatakan 
bahwa dia akan menangguhkan tugas menonton selama empat hari, jadi cobalah dan 
nikmati sendiri. " 

"Ya!!!" 

Para penjaga sangat senang dengan kabar baik yang tidak terduga. Ketika mereka tidak 
diberi misi khusus, itu adalah tugas mereka untuk berjaga di kediaman. Namun, diberi cuti 
empat hari itu seperti liburan. 

'Terima kasih Tuhan.' 

Chun Yeowun sudah mencoba memikirkan cara untuk menghindari berjaga-jaga, karena ia 
menyamar sebagai anggota unit. Dengan cara ini, dia bisa melacak pergerakan Baek Ho dan 
melihat dengan siapa dia berhubungan. Namun, dia menghadapi situasi yang diharapkan. 

Setelah semua penjaga lainnya memasuki garnisun di dekat kediaman, Yoon Baek Ho 
mendekatinya. Dengan suara yang sangat kasual dan bersahabat. 

"Yihan. Bukankah kita punya tempat untuk pergi? " 

'Hah?' 

Kata-kata itu menarik perhatian Chun Yeowun. Sepertinya orang yang dia samarkan, yang 
dipanggil Lee Yihan, adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Yoon Baek 
Ho. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia membayangkan bahwa variabel seperti itu akan 
terjadi. 

'... Semoga berhasil.' 

Jika dia panik saat mencoba berpura-pura, segalanya akan berubah menjadi berantakan. 
Orang yang saat ini menyamar sebagai Lee Yihan dan dia memiliki peringkat yang lebih 
rendah dari Baek Ho. 
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"Betul sekali." 

Atas jawaban Chun Yeowun, Baek Ho mengerutkan kening. Chun Yeowun bertanya-tanya 
apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, tapi bukan itu masalahnya. 

"Kami masih di kediaman, jadi jawab sesuai judul." 

'Ah!' 

Setelah itu, Chun Yeowun berhasil menyadari apa kesalahannya. 

"Pak!" 

Saat itulah Yoon Baek Ho mengangguk. Dia menyuruh Chun Yeowun untuk mengikutinya 
saat dia memimpin saat menuju ke suatu tempat. Baek Ho, yang berjalan menjauh dari 
garnisun pindah ke suatu tempat di kediaman, tidak seperti Chun Yeowun, Baek tampak 
terbiasa dengan jalan itu. 

"Mungkin karena perhatian orang lain." 

Sepertinya mereka sengaja mendapatkan perhatian orang lain. Saat mereka berjalan ke 
depan, tidak ada yang menghentikan mereka karena gelar yang mereka miliki. Ini hanya 
memperkuat kecurigaan tentang mereka sebagai mata-mata. Setelah berkeliling istana 
untuk waktu yang lama, mereka sampai di sebuah bangunan besar di dalam istana. 

'Gudang?' 

Gudang itu ditugaskan untuk menyimpan makanan untuk Istana Kekaisaran. Sebelum tiba 
di gudang, Yoon Baek Ho mengambil kain panjang yang digantung dari cucian istana dan 
menutupi wajahnya dengan itu. 

Ssst! 

Setelah menutupi wajahnya, Yoon Baek Ho bergerak untuk menghindari para penjaga. 
Setelah lokasinya diketahui, mereka dapat dengan mudah memasuki gudang keempat dari 
sepuluh gudang besar tanpa diketahui. 

'Gudang beras?' 

Saat dia memasuki gedung, dia melihat tumpukan beras menjulang di samping bersama 
dengan aromanya yang kuat menyelimuti ruangan. Bal-bal beras yang ditumpuk di gudang 
cukup untuk memberi makan semua orang di Istana Kekaisaran selama satu tahun penuh. 

Mata Chun Yeowun menyipit pada sesuatu. Saat mereka pergi lebih jauh ke dalam gudang, 
jumlah energi terasa sangat besar, menunjukkan semua dari mereka yang ahli dalam seni 
bela diri. 
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'Aku tahu itu.' 

Mereka yang bertindak secara rahasia di dalam Istana Kekaisaran kemungkinan besar 
adalah anggota klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. Dia berhasil menemukannya lebih cepat 
dari yang dia bayangkan. Mengikuti Yoon Baek Ho, dia memasuki bagian gudang yang 
paling dalam, ada sekitar dua puluh orang yang ditutupi pakaian hitam panjang. 

'Apakah dia bosnya?' 

Mudah ditebak karena orang itu duduk di atas kantung beras paling dalam. Sedangkan 
sisanya berdiri seolah-olah mereka pengawal. 

Langkah Langkah! 

Yoo Baek Ho dan Chun Yeowun berjalan ke tengah. Yoon Baek Ho yang bergerak diam-
diam membuka mulutnya. 

"Lee Yihan, bagaimana Anda bisa melakukannya?" 

Chun Yeowun bingung dengan pertanyaan yang tidak terduga. Pada saat itulah Yoon Baek 
Ho melompat ke depan dan berteriak kepada orang yang sepertinya adalah pemimpin 
grup. 

"Tuan! Dia adalah mata-mata! " 

Dengan tangisannya, sepuluh orang di belakang Chun Yeowun memblokir pintu keluar 
gudang. 

'Sial...' 

Semuanya terjadi bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, dia 
memutuskan untuk memainkan sesuatu yang lain. Chun Yeowun bertanya pada Yoo Baek 
Ho, yang berdiri di samping pemimpin itu. 

"Yoon Baek Ho, Pak, apa yang kamu bicarakan?" 

"Kamu bukan Lee Yihan. Lee Yihan tidak pernah menggunakan sebutan kehormatan saat 
kami satu-satunya yang ada. " 

Dia tertangkap karena alasan yang tidak terduga. Yoo Baek Ho, yang yakin bahwa Chun 
Yeowun bukan Yihan melanjutkan. 

"Dan kamu bahkan tidak bertanya atau meragukan apapun ketika aku membawamu ke 
gudang seperti ini. Apa identitas asli Anda? " 
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Dia berpikir bahwa bersikap bijaksana dan rendah hati akan cukup untuk bertindak 
sebagai Lee Yihan, tapi itu salah. Dia menghela nafas dalam-dalam, menyadari bahwa 
rencananya hancur. 

"Aghh." 

Bahkan dengan wajah dan suara yang sempurna sebagai penyamaran, menipu seorang 
kenalan ternyata masih sulit. Metodenya tidak berguna, dan celah dengan mudah 
terungkap oleh orang bernama Yoon Baek Ho. 

Kepala mata-mata yang duduk di atas kantung beras bangkit dari kursinya. 

"Apa dia benar-benar mata-mata?" 

Mengatakan dengan suara yang menakutkan. Yoon Baek Ho mengangguk oleh pertanyaan 
itu. 

"Itu benar." 

Saat itulah bos menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil memperlihatkan gigi 
putihnya. 

"Kamu bodoh. Anda langsung melompat ke dalam perangkap saya. " 

'Perangkap?' 

Chun Yeowun tercengang. Bos memberi perintah kepada orang-orang di belakang untuk 
mengepung mata-mata itu. 

"Buat dia berlutut di depanku sekarang juga! Kamu seharusnya sudah menyadari betapa 
kuatnya dia. " 

"Iya" 

-menepuk! 

Saat itu, tiga pria dari belakang bergegas menuju Chun Yeowun. Mereka mengira mata-
mata itu hanyalah manusia biasa yang bisa mereka tangkap sehingga bisa menyenangkan 
kepalanya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat terkejut. 

Ketika Chun Yeowun menjentikkan jarinya, hembusan tekanan udara yang kuat dihasilkan 
dan mendorong ketiga benda itu pada saat yang bersamaan. 

-Gedebuk! 

"Tidak!" 
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Awwwhhhh! 

Dia tidak bergerak, namun, ketiga pria itu terbang kembali dan terpental dari lantai. 
Mereka tampak cukup terluka karena tidak bisa bangun. Mereka tersentak hampir seolah-
olah menderita luka dalam yang parah. 

Akibatnya, Yoon Baek Ho dan pria lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. 

"Ugh!" 

"Apa-apaan ini?" 

Mereka mengira itu mata-mata biasa, tapi mereka salah besar. Menggigit bibirnya, 
pemimpin itu berteriak. 

"Dia bukan orang biasa! Semuanya, jatuhkan dia! " 

"Iya! Iya!" 

Setelah perintah diberikan, anak buahnya ragu-ragu sebelum mencabut pedang dari 
pinggang mereka. 

-Ganti! 

Pisau tipis seperti belati keluar dalam bentuk kurva. Biasanya itu adalah pedang yang 
digunakan oleh wanita dan pembunuh, tapi itu adalah jenis senjata yang sempurna untuk 
dibawa atau disembunyikan untuk misi apa pun. 

Orang-orang yang mengeluarkan pedang mereka mulai bergerak menuju Chun Yeowun. 
Saat mereka mencoba membuktikan diri, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat mereka 
masih berdiri, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah pria yang mendekat. 

Pada saat itu juga, orang-orang itu langsung jatuh ke tanah. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Kuak! 

"Tubuhku..." 

"Ugh!" 

Dipaksa menyentuh tanah, mereka tidak bisa bergerak. Dinamika tak berwujud, sesuatu di 
luar imajinasi muncul dan menghancurkan mereka ke tanah, secara harfiah. Orang bisa 
melihat kekuatannya dengan melihat retakan di lantai gudang. 

'A-apa dia? Dia bukan sembarang pria. ' 
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Monster, cukup untuk menaklukkan semua orang di gudang dengan gerakan sederhana. 
Pemimpin, yang sangat terkejut, melangkah mundur tanpa mengetahuinya. Tapi dia tidak 
berhasil sampai sejauh itu. 

"Datang" 

Chun Yeowun dengan ringan mengulurkan tangan kirinya dan berpura-pura menarik 
sesuatu, saat itulah kepala bos yang sedang berjalan itu ditarik ke atas. 

-Woong! 

"Ughhh!" 

Pria yang naik mencoba untuk memperkuat energinya, tetapi semuanya sia-sia. Agar dia 
memberontak, dia harus kembali ke tanah. Dan perbedaan kekuatan mereka seperti langit 
dan bumi. 

-Kuak! 

"Kuak! Kuak! " 

Dalam sekejap, bosnya ditangkap oleh Chun Yeowun. Saat tenggorokannya dicengkeram 
erat, dengan suara rendah Chun Yeowun bertanya. 

"Bahkan jika kamu tahu bahwa aku adalah mata-mata, apa yang dapat kamu lakukan?" 
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