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Chapter 351 
"Kuak! Kuak! " 

Pemimpin mata-mata adalah seniman bela diri Tingkat Master. Dia bangga dengan 
keahliannya, tetapi ketika dia dicengkeram lehernya dan tidak bisa bergerak, dia tidak 
punya apa-apa. 

'A-siapa pria ini?' 

Umumnya, mata-mata tidak terlatih dalam seni bela diri. Energi yang bisa dia rasakan dari 
Chun Yeowun tidak berbeda dari penjahat biasa. Namun, energi terkonsentrasi yang dia 
rasakan dari tangan kanan mata-mata itu berada di luar imajinasi. 

Swoosh! 

Saat Chun Yeowun sedikit mengangkat kepala pemimpin itu, jubah yang menutupi 
wajahnya terlepas. Penampilannya menarik perhatian Chun Yeowun. 

"Orang kasim?" 

Orang yang berada di dalam jubah bergaris yang memimpin kelompok mata-mata itu tidak 
lain adalah seorang kasim. Melihat wajah bercat putih yang digunakan para kasim dengan 
pakaian biru mereka, sepertinya dia masih dalam tahap pelatihan. 

'Energi Yin?' 

Chun Yeowun merasa, saat dia dengan erat meraih leher kasim itu. Itu benar-benar energi 
yang berbeda dari apa yang harus digunakan anggota klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

'Ini aneh.' 

Chun Yeowun menatap, karena ia menganggap ini sebagai temuan yang tidak normal. 
Secara alami, dia berbalik ke arah Yoon Baek Ho. Yoon Baek Ho, yang menyaksikan 
kekuatan luar biasa dari lawan tidak tahu harus berbuat apa dan berdiri diam. Chun 
Yeowun bertanya pada Yoon Baek ho. 

"Bukankah kau mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri?" 

Mendengar pertanyaan tersebut, Yoon Baek Ho berhasil menjawab melalui tubuhnya yang 
gemetar. 

"Klan Pedang Dewa Enam Bela Diri? Apa yang kamu bicarakan?" 

Sikapnya berubah setelah menyadari bahwa seorang seniman bela diri yang unggul ada 
tepat di depannya. Dia berbicara dengan sopan kepada Chun Yeowun. 
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'Apakah mereka tidak sadar?' 

Chun Yeowun menurunkan tangan kanannya, berpura-pura menekan sesuatu. Energi luar 
biasa yang beberapa saat lalu menekan semua mata-mata di gudang menghilang seperti 
tipuan. Namun, mereka yang sudah menderita luka dalam yang parah berada dalam 
kondisi pingsan. 

'Master Alumni tidak berbeda dengan pemula.' 

Jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Chun Yeowun mengulurkan tangan dan menarik 
Yoon Baek Ho dengan tangannya. Tanpa memiliki keinginan untuk memberontak melawan 
lawan yang kuat, dia ditarik tanpa daya. 

Wooong! Gedebuk! 

Kyak! 

Dengan paksa membuat Baek Ho berlutut di lantai, Chun Yeowun menanyainya. 

Mengapa Dewan Emas menghubungi para kasim Alumni? 

"Nah, itu adalah..." 

Meskipun pertanyaannya sederhana dan lugas, Yoon Baek Ho berjuang untuk 
menjawabnya. 

Tidak peduli seberapa kuat dan luar biasa lawannya, jika dia membuka mulutnya, dia akan 
mengkhianati rekan-rekannya. Kematian sepertinya merupakan pilihan yang lebih baik. 

"Kamu orang yang lucu. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan tetap setia dengan 
mata-mata? " 

"..." 

Saat Yoon Baek Ho diam, Chun Yeowun melambaikan tangannya. Saat itulah pergelangan 
tangan kanan Yoo Baek Ho, yang diletakkan di tanah tertekuk ke belakang, memungkinkan 
tulang di siku menembus kulit. 

Retak! Retak! 

"Kyakk! Ugh! " 

Bayangkan betapa sakitnya jika tulang yang sehat patah dan menembus kulit. Namun, Yoon 
Baek Ho tidak bisa berteriak kesakitan. Semua karena energi yang menghalangi mulutnya. 

"Dia, dia sepertinya bukan pendongeng." 
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Sementara tangan Chun Yeowun yang lain masih memegangi lehernya, dia melihat ke arah 
kasim yang pucat saat melihatnya. Yang lebih menakutkan dari Chun Yeowun adalah 
matanya yang dingin, dia bahkan tidak berkedip saat menyiksa pria di depannya. 

"Kuakkkk..." 

Karena dia tidak bisa berteriak, Yoon Baek Ho mulai meneteskan air mata lupa bahwa dia 
adalah seorang perwira militer. Tidak peduli, Chun Yeowun melanjutkan dengan 
pertanyaannya. 

"Jika Anda tidak menjawab saya lagi, tangan Anda yang lain akan bertemu dengan tujuan 
yang sama." 

Manusia adalah makhluk yang benar-benar unik. Sampai beberapa saat yang lalu, dia 
tampak benar dan telah memilih kematian, tetapi setelah merasakan sakit dan penderitaan, 
keinginannya dengan mudah runtuh. Setelah energi tak berwujud yang menghalangi 
mulutnya menghilang, Yoon Baek Ho berbicara. 

"Saya adalah mata-mata Alumni." 

"Alumni? Seperti kasim? " 

"Saya pernah dilatih di Alumni, tapi saya bukan kasim." 

Terlepas dari apa yang ditunjukkan fakta, tatapan Chun Yeowun berubah kecewa. Dia 
berpikir bahwa / itu yang ada di gudang adalah mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam 
Bela Diri, tetapi tanpa diduga, mereka adalah mata-mata dari Alumni. Mereka tidak 
berguna baginya. 

'Haruskah aku membunuhnya?' 

Chun Yeowun, sambil berpikir, memutuskan untuk menanyakan satu hal lagi. 

"Mengapa Anda diposisikan sebagai penjaga Istana Kekaisaran? Apakah Anda diminta 
untuk mengawasi putra mahkota? " 

Mata kasim itu membelalak mendengar pertanyaan itu. 

'Apakah mereka mengawasi Zhu Taikhan?' 

Awalnya, dia mengira mata-mata itu dikirim oleh Dewan Emas atau seseorang dari istana 
Kekaisaran, seperti Joo Tae Gyeom. 

"... Kami diperintahkan untuk mencari tahu apakah pangeran telah membentuk perjanjian 
apa pun dengan Penguasa Kultus Iblis." 

'Untuk mengetahui apakah dia membuat kesepakatan dengan saya?' 
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Pria itu sepertinya tidak berbohong. Dia yakin bahwa dia adalah mata-mata Alumni dan 
bukan klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. Mereka semua adalah mata-mata yang diminta 
untuk hanya mengawasi pangeran Istana Kekaisaran. 

Itu untuk mengetahui apakah pangeran Zhu Taekhan mencoba menyeberang yang lain. Yun 
Baek Ho, yang telah menceritakan semua fakta bersandar di lantai dan berdoa dengan 
kepala tertunduk. 

"T-tolong lepaskan aku. Jika Anda menunjukkan belas kasihan pada saya, saya tidak akan 
menimbulkan masalah bagi Yang Mulia. " 

Dia memutuskan untuk mengkhianati Alumni. Dan tidak ada gunanya membunuhnya. 

'Mengemis untuk hidupnya. Ugh. Mata-mata ini tidak dilatih dengan baik. ' 

Dia pasti secara sukarela mengulurkan tangan untuk menjadi mata-mata, tetapi tidak ada 
yang mengira dia akan menyerah begitu cepat. Tentu saja, dia takut. Namun, kata-kata yang 
diucapkan Chun Yeowun sama sekali tidak seperti yang diharapkan Yoon Baek Ho. 

"Apa aku sudah memberitahumu bahwa aku akan melepaskanmu?" 

"Hah? Kami-baik ... " 

Gedebuk! 

Bahkan sebelum Yoon Baek Ho bisa mengatakan apa pun, lehernya sudah patah. 

"Kuak! Haiick! " 

Alhasil, si kasim yang lehernya digandeng tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Sampai 
beberapa saat yang lalu, mereka berasumsi bahwa Chun Yeowun akan melepaskan mereka 
jika mereka menjawab yang sebenarnya, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. 

'Apakah, apakah dia benar-benar akan membunuhku? Ini buruk. Tidak peduli apa yang 
saya katakan dia akan membunuh saya. ' 

Dan dia memang benar. Chun Yeowun bukan tipe orang yang suka menyayangi orang. Tapi 
itu tidak berarti tidak ada pengecualian. 

'Akan lebih baik untuk menyingkirkan mereka, tetapi jika aku membunuh mereka semua, 
kewaspadaan Istana Kekaisaran akan meningkat.' 

Tidak peduli berapa ribu penjaga atau kasim dan pejabat berada di istana, jika lebih dari 20 
orang hilang pada saat yang sama, keributan pasti akan terjadi. 

Jika itu terjadi, menemukan mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri yang 
bersembunyi di Istana Kekaisaran akan menjadi lebih sulit. Bahkan jika mereka menyamar 
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dengan cara lain, mereka semua adalah binatang buas yang memakai topeng manusia. Jadi, 
jika topengnya tidak bisa diturunkan, mereka tidak bisa ditangkap. 

Pemimpinnya, sang kasim, mengira bahwa dia akan dibunuh selanjutnya. 

"Baiklah... kuak... tunggu... dengar... aku... sebentar... aku akan bicara." 

Tidak ada lagi yang layak untuk didengarkan. Chun Yeowun mengabaikannya dan mencoba 
mengejutkan kasim dengan meraihnya erat-erat sampai dia berkata. 

"Ah, jika kamu mengampuni aku. Saya akan melayani Anda sebagai pencari Alumni. Kuak... 
Aku, kami peduli dengan orang-orang bertalenta. " 

'Pencuri alumni?' 

Pengemis. Ini juga disebut Pengumpan. Kebiasaan yang telah tersebar luas sejak zaman 
Sengoku. Di sinilah para bangsawan lebih suka memperlakukan individu-individu berbakat 
sebagai tamu mereka, seperti pelanggan, dan daripada memberi mereka makan, para 
bangsawan diperlakukan sebagai tuan mereka. Sangat lucu mendengarnya dari seorang 
kasim, tetapi, ide yang sama sekali berbeda muncul di benaknya. 

'Haruskah aku setuju dengan ini?' 

Fakta bahwa dia mengungkapkan keinginannya untuk melayani di bawahnya sebagai 
pemberi makan bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh Seniman Bela Diri. 
Melonggarkan tangannya sedikit di lehernya, Chun Yeowun berbicara. 

"Ini menarik. Anda ingin melayani saya sebagai pengumpan? Apa menurutmu aku akan 
percaya kata-katamu? " 

Kasim itu menjadi cemas mendengar kata-kata Chun Yeowun. Bagi Chun Yeowun, itu 
seperti petualangan. 

'Saya berharap sebanyak ini. Karena orang ini gagal melakukan tugasnya sebagai mata-
mata, dia berpikir bahwa saya hanya akan menerima permintaannya. ' 

Dengan hati-hati, si kasim membuka mulutnya. 

"Saya adalah pemimpin grup. Dan saya memiliki wewenang yang cukup untuk 
merekomendasikan bakat. " 

Chun Yeowun berpikir bahwa pria itu akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti 
yang dia pikir dia penting. Meskipun demikian, dia telah mendengar bahwa mata-mata itu 
diturunkan atas perintah para laksamana seperti Deadang-Du dan Dang-Du. 

"Saya Daedang-Du..." 
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Chun Yeowun ragu-ragu mendengar kata-kata Daedang-Du. 

"Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya-tanya." 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

"Ini adalah permintaan yang kamu terima dari unit West Spear, benar." 

'Tombak Barat?' 

Kata-kata itu membuat Chun Yeowun bingung. Itu adalah pertanyaan sederhana, tapi Chun 
Yeowun mampu memahami dua hal darinya. Pertama, unit Alumni berjuang tidak hanya 
dengan Dewan Emas, tetapi juga Tombak Barat, sebuah kelompok yang terdiri dari para 
kasim yang sama. 

Kedua, di antara mata-mata yang ditemukan tetua itu, seseorang bisa saja menjadi mata-
mata Tombak Barat dan bukan klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

"Ini tidak menjadi lebih mudah." 

Tugas menjadi lebih sulit karena pasukan Kekaisaran terlibat. Jika ini akan terus berlanjut, 
maka kemungkinan tugasnya berakhir dengan sia-sia semakin meningkat. 

'Saya tidak berniat menyelam ke air berlumpur, tapi ...' 

Dia harus memeriksanya. Dia harus menghilangkan keraguan dari pikirannya untuk 
melangkah lebih jauh. Jika ada mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, maka 
kemungkinan besar mata-mata itu berkolaborasi dengan Alumni yang memiliki kekuatan 
di Istana Kekaisaran. 

"... Saya tidak perlu menjawab." 

Chun Yeowun sengaja menjawab seperti itu. 

Berkat itu, Daedang-Du yakin bahwa dialah orang yang menerima perintah dari Tombak 
Barat. 

'Saya yakin dia adalah anggota West Spear. Untuk mencari tuan yang hebat ... bajingan itu 
tidak menyisihkan uang karena mereka berpihak pada pangeran Gan Tae-sik. Tetapi jika 
saya mencoba membujuk orang ini. ' 

Tidak hanya rencana West Spear akan gagal, tetapi bahkan kekuatan Alumni akan tumbuh 
lebih kuat. 

Jika itu terjadi, nama Daedang-Du akan dikenal oleh publik dan dipromosikan ke posisi 
pejabat tinggi di masa depan, ini membuat Daedang-Du berusaha dan meyakinkannya. 
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"Tolong dengarkan aku. Saya bisa sangat membantu Anda. Saya tidak tahu apa yang 
mereka tawarkan kepada Anda sebagai imbalan, tetapi kami dapat menawarkan Anda 
sepuluh kali lipat dari apa yang dikatakan Tombak Barat itu kepada Anda. " 

"Apakah Anda melihat saya sebagai seseorang yang mengubah sisi demi uang?" 

Jika dia berpindah sisi terlalu mudah, itu akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia dengan 
sengaja membatalkan saran itu. Dan tampaknya efektif. Daedang-Du menjadi cemas 
mendengar kata-kata itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. 

'Dia benar-benar bidak. Uh, uh, lalu... ' 

Ketika Chun Yeowun tidak mengubah sisi seperti yang diharapkan, Daedang-Du 
mengeluarkan pukulan terakhir. 

"Karena Anda adalah orang yang sangat berbakat, dengan sedikit prestasi, dewan dapat 
menerima Anda sebagai rekomendasi untuk ditempatkan di bawah Yang Mulia Raja Muda." 

'Raja Muda?' 

Raja Muda, Zhu Tae-Yoon. Pangeran pertama kekaisaran dan yang paling dekat dengan 
dinobatkan sebagai penerus. Banyak pejabat mendukungnya dan di antara tiga kekuatan 
Istana Kekaisaran, Alumni bertindak sebagai anggota tubuhnya. 

Sebelumnya, dia ingat ketika penjaga emas berbicara, mereka mengatakan sesuatu tentang 
Raja Muda yang memiliki penjaga. 

"Ini ternyata lebih menjengkelkan dari yang aku kira." 

Situasi terburuk dan paling menyebalkan adalah klan Dewa Pedang Enam Bela Diri terkait 
dengan Raja Muda. Jika demikian, maka tujuan mereka tidak hanya untuk memegang 
Moorim di bawah tangan mereka, tetapi juga keluarga Kekaisaran. 

Akhirnya, Cun Yeowun memutuskan untuk bermain sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

"... Bisakah kamu benar-benar berbicara dengan Raja Muda?" 

'Saya melakukannya!' 

Meski tampak enggan, Daedang-Du senang dengan respon positifnya. Dia sangat bahagia 
sehingga dia bahkan tidak memikirkan hal lain. 

"Apakah-bukankah itu wajar? Jika sepatah kata pun dari orang sepertiku terkirim, bahkan 
Raja Muda pun akan senang. Bahkan jika itu tidak berhasil, saya akan memastikan Anda 
mendapatkan beberapa pahala. " 

Gedebuk! 
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"Ugh!" 

Jatuh! 

Chun Yeowun melepaskan tangannya dari leher Daedung-Du. Merasa lega bahwa dia tidak 
akan kehilangan nyawanya, dia jatuh ke tanah. Mengejutkan bahwa kekuatan yang 
memeras kehidupan darinya menghilang begitu saja. 

Mengasihani, Chun Yeowun berkata padanya. 

"Kalau begitu Daedang-du, ikuti kata-katamu." 

Sementara itu, di sisi kiri Istana Naga Kekaisaran, adalah Istana Bunga para dayang. 

Istana Bunga adalah tempat di mana hanya para dayang dan Kaisar yang akan masuk. Di 
sisi baratnya ada hutan bambu, di mana seseorang yang terbungkus kain diam-diam 
masuk. 

Meskipun saat itu gelap karena matahari terbenam, tampak akrab dengan jalan setapak, 
orang tersebut bergerak tanpa cahaya. Namun, selama berjalan, orang tersebut tidak 
menyangka bahwa gerakannya menarik perhatian seseorang. 

Swoosh! Swoosh! 

Seseorang ingin orang itu mati. Sama seperti dia, pengikut juga menutupi wajahnya dengan 
sesuatu yang mirip dengan kain putih, jika diamati dengan cermat, orang bisa melihat baju 
besi emas. 

"Seberapa jauh yang itu akan bergerak?" 

Pria yang mengenakan baju besi perisai emas tidak lain adalah seorang prajurit dari Kultus 
Iblis. Bukan hanya Chun Yeowun yang menyelinap ke Istana Kekaisaran untuk mencari 
jawaban. Anak buahnya juga menyusup dan mengejar yang mencurigakan untuk melacak 
lima mata-mata. Mereka semua elit, terdiri dari Grand Master atau mendekati Level Master 
Superior. 

Orang yang sudah lama berjalan melewati hutan bambu tiba-tiba terhenti. 

'Ah!' 

-tak! 

Berpegangan pada bambu, prajurit Kultus Iblis berhenti. Sambil menahan napas, dia 
menatap orang itu. Orang itu tampak seperti seseorang yang dilatih untuk membunuh, dia 
sangat baik dalam diam-diam jika dibandingkan dengan trainee biasa. 

'Hah?' 
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Setengah jam setelah orang itu berhenti, seseorang mulai muncul. Saat itu gelap, tapi 
cahaya bulan yang redup menyinari pepohonan bambu membuat wajah terlihat samar-
samar. Gaun yang telah dilihat para elit berkali-kali. 

'Pembantu?' 

Mengejutkan, orang yang muncul di hutan bambu adalah seorang wanita istana yang sudah 
tua. Saat dia mengenakan jubah sutra merah, dia sepertinya adalah pengguna seni bela diri 
kelas atas di antara para dayang. 

Saat itu ia mencoba untuk fokus mendengarkan percakapan mereka dengan mencoba 
bernapas setenang mungkin. 

Swoosh! 

'Ah!' 

Gambar pelayan yang berdiri di depan mata-mata yang seharusnya menghilang. Menilai 
dari itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi di bawah. Dia mendekat untuk melihat tetapi 
akhirnya mendengar suara wanita dari belakang. 

"Sepertinya ada banyak tikus di Istana Kekaisaran yang bermartabat ini." 

'Aku ... tidak mungkin.' 

Dia menatapnya, melihat seseorang yang penuh percaya diri. Setiap sel di tubuhnya 
memperingatkan dengan keras bahwa dia harus melarikan diri, melarikan diri secepat 
mungkin. 

Tanpa ragu-ragu, prajurit Kultus Iblis mencoba melarikan diri dari wanita istana yang tidak 
dikenal dengan menendang bambu ke arahnya dalam upaya untuk memperlebar jarak 
mereka. Tapi. 

Puck! 

Kuak! 

Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia terpana oleh kekuatan yang mengenai lehernya 
yang telanjang. Kehilangan kesadaran, pria itu jatuh ke tanah di bawah. 

"Sudah waktunya untuk memburu semua tikus." 

Di akhir kata-katanya, mata sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya berkedip jauh di 
dalam hutan bambu. 

Source : 
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Chapter 352 
Bab 352: Kekuatan Tersembunyi Di Dalam Istana Kekaisaran (1) Tertutup di langit yang 
gelap, bulan purnama yang bersinar tertutup awan. 

Saat itu masih sore hari ketika seluruh Istana Kekaisaran menyala. Ada banyak bangunan 
yang terletak di dalam Istana Naga, dimulai dengan Istana Permaisuri dan selir, dan melalui 
bangunan yang ditujukan untuk para birokrat yang terletak tepat di tempat yang tepat 
untuk bekerja. 

Sebuah kastil di sisi Timur adalah tempat tinggal para kasim Tombak Timur. Letaknya 
tidak jauh dari area makan mereka. Ada sekitar sepuluh orang menuju bagian paling dalam 
dari timur. 

Sembilan dari mereka semua berpakaian kasim Tombak Timur, dan satu mengenakan 
seragam perwira militer bertatahkan emas, itu adalah Chun Yeowun. 

Menyentak! 

Para kasim yang sedang berjalan di sepanjang jalan akan menatap mata Chun Yeowun dan 
tersentak melihat pandangannya. Semuanya berjalan lancar menurut narasi Dae Dung-Du. 
Tapi, semua masih takut dengan kemampuan konyol yang dimiliki Chun Yeowun. 

"Saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkan orang ini." 

Sembilan kasim yang tersisa bergidik memikirkan bagaimana Chun Yeowun membunuh 
Yoon Baek Ho. Sulit dipercaya bahwa Chun Yeowun memiliki kemampuan untuk 
melakukan itu. Tidak menyadari apa yang sepuluh orang ini alami, seseorang dengan 
antusias menyatakan: "Institut akan sangat senang mengetahui bahwa seorang guru 
seperti dia membantu kita, Hohoho." 

Tidak seperti para kasim lainnya, Dae Dang-Du sangat senang memikirkan bahwa dia 
berhasil melakukan sesuatu untuk sekali ini. Dia berpikir bahwa dia akan sangat dihargai 
karena dia berhasil mengundang seorang Pejuang Maha Guru, yang belum pernah dicapai 
oleh siapa pun. 

'Sangat berisik.' 

Ini adalah pertama kalinya Chun Yeowun bertemu dengan seseorang yang banyak bicara 
seperti Hu Bong. Dia mencoba mengabaikan kata-kata itu, tetapi sulit untuk mengabaikan 
tawa yang melengking itu. Saat dia mulai kesal, dia mendekati sebuah gedung. Sepertinya 
di sanalah para kasim East Spear tinggal dan bekerja. 

"Di sana." 
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Sebuah rumah besar terstruktur terlihat di tempat yang ditunjuk Dae Dang-Du. Bahkan di 
dalam Istana Kekaisaran, istana seperti itu masih dianggap dalam skala besar. Itu 
membuktikan betapa tak terelakkannya kekuatan Tombak Timur. 

"Rumah itu bisa menampung dua sampai tiga ribu orang." 

Sepertinya kata-kata yang mengatakan bahwa Istana Kekaisaran Kekaisaran Daemyeong 
dipenuhi dengan kasim sama sekali tidak salah. 

Dia mengikuti Dae Dang-Du ke pintu masuk manor. 

Sesampai di pintu masuk, Dae Dang-Du bertanya pada penjaga yang mengawasi tempat itu. 

"Apakah Gong-Gong sudah kembali?" 

"Dia belum kembali." 

"Ini sudah larut." 

Biasanya, dia akan pensiun dan kembali sebelum hari gelap. Tetapi fakta bahwa orang itu 
tidak datang sepertinya terkait dengan beban kerjanya. 

"Apakah karena Yang Mulia baru saja kembali?" 

Bahkan jika bukan itu masalahnya, dikatakan bahwa Zhu Taikhan telah kembali setelah 
menyelesaikan pesanan utusan tersebut. 

"Kalau begitu Tuan Oh pasti belum kembali juga." 

"Iya." 

Itu sudah diharapkan. Tuan Oh selalu dipuji oleh komandan Tombak Timur, Im Gong-Gong. 
Dengan demikian, dia bisa dianggap sebagai lengan kanan komandan. Ketidakhadirannya 
berarti dia masih bekerja. 

'Ahh...' 

Dae Dang-Du melirik Chun Yeowun, yang berdiri di sampingnya. Dia bersikeras bahwa dia 
akan langsung direkomendasikan kepada Im Gong-Gong, tetapi pria itu sendiri bahkan 
tidak hadir. 

'Bagaimana bisa jadi begini? Jika Im Gong-Gong tidak ada di sini, dia tidak dapat diterima di 
organisasi kami. ' 

Jika Tuan Oh, penguasa berikutnya, hadir, Chun Yeowun bisa diberikan akses untuk masuk. 

'Apa yang harus saya lakukan? Ah...' 
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Chun Yeowun merasa canggung dan cemas tanpa alasan. Sementara Dae Dang-Du, yang 
sedang merenung, menemukan sebuah metode. 

'Aee. Jika demikian, akan lebih baik membawanya ke Sesepuh Khum dan memberi tahu dia. 
Tidak mungkin Gong-Gong akan menentangnya. ' 

Penatua Khum adalah lengan kiri Im Gong-Gong dan bertanggung jawab atas urusan 
internal Rumah Timur dan Wisma Tamu. Di pagi hari dia akan menginap di East House, tapi 
dia akan berakhir di Guest House pada malam hari. 

Akan lebih baik baginya untuk berbicara dengan Tetua yang selalu tinggal di Aula Tamu. 

"Saya akan... Gong-Gong belum kembali, jadi, jika Anda merasa nyaman dengan itu, 
mengapa kita tidak pergi dan menemui Penatua Khum di ruang tamu?" 

Chun Yeowon mengangguk saat Dae Dang-Du bertanya dengan hati-hati. Tidak ada alasan 
baginya untuk menolak karena dia bisa melihat dengan baik apa yang ada di aula tamu. 

Merasa beruntung, Dae Dang-du meminta Chun Yeowun untuk mengikutinya. 

Kita harus menuju ke sini. 

Dia mengatakan bahwa aula tamu tidak jauh. Namun, Chun Yeowun yang sedang menuju ke 
sana tiba-tiba berhenti dan menatap ke suatu tempat dengan cemberut. 

"Apa itu?" 

Dae Dang-du bertanya, bertanya-tanya, tapi Chun Yeowun yang dengan serius melihat 
sesuatu tidak mau menjawab. 

'Apa itu? Campuran energi ini... ' 

Itu adalah energi asing yang membuatnya merasa sangat terganggu. 

Di pinggiran timur terletak East House Manor dengan 'East House and Guest House' tertulis 
di papan nama. Hotel ini tidak jauh dari Northern Manor. 

Dari pelataran hingga aula utama, 30 orang berdiri sambil saling berhadapan. 

Di kursi tertinggi aula utama ada seorang pria, pria paruh baya dengan mata tertutup dan 
luka di wajahnya yang turun sampai pipi. Berbeda dengan kasim lainnya, dia adalah pria 
yang tidak mengungkapkan dirinya, tapi sepertinya energi yang dia lepaskan bukanlah hal 
yang aneh. 

"... Mereka telah dipilih sebagai yang paling luar biasa. Dan..." 
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Seorang kasim di depannya sedang melaporkan. Ketika dia mendengarkan isinya, 
sepertinya mereka membuat rencana untuk memobilisasi Master. 

Sepertinya yang ada di halaman adalah Masters. 

Mereka semua mengenakan seragam resmi kadet berpangkat rendah di Istana Kekaisaran, 
tapi masing-masing dikatakan memiliki energi yang lebih baik daripada prajurit 
berpangkat tinggi. Namun, ada satu orang yang diperhatikan Chun Yeowun. 

Seorang pria dengan wajah muram dan ketakutan, itu tidak lain adalah Hu Bong. Dia semua 
tegang dan berkeringat, tidak seperti dirinya yang biasanya percaya diri. 

'Uh uh, apa yang dia lakukan?' 

Hu Bong selalu berhasil mengikuti Chun Yeowun kemanapun dia pergi. Seperti yang 
lainnya, dia bertugas memasuki Istana sebagai mata-mata, entah dia beruntung atau 
malang, dia masih bisa masuk. 

'Bodoh. Selalu merencanakan sesuatu yang tidak berguna. ' 

Berbeda dengan tuan yang mengawasi dari kejauhan, Hu Bong melakukan kontak langsung 
dengan seseorang dan masuk ke istana sebagai anggota Tombak Timur. 

[Apakah Anda tertarik untuk sukses?] 

Selama beberapa hari, Hu Bong bertindak seperti penjaga Kekaisaran yang sempurna yang 
memeriksa mata-mata. Dia berpikir bahwa sesuatu yang hebat akan terungkap dan 
memasuki lokasi Tombak Timur dengan penuh semangat. 

[Saya suka seni bela diri Anda, kesannya, alirannya, dan strukturnya yang mapan. 
Datanglah ke aula utama di tengah hari.] 

Sayangnya, Hu Bong dijemput oleh salah satu Tombak Timur bahkan sebelum dia bisa 
menggali informasi apapun tentang mata-mata itu. Dia ingin memberi tahu Chun Yeowun, 
tapi tidak mungkin mereka bisa menghubungi satu sama lain tentang bagaimana 
keadaannya. 

Energi internal orang-orang di sekitarnya tidak normal, dan dia bahkan tidak bisa menebak 
seberapa kuat Penatua Khum, yang duduk di tengah aula. 

"Seandainya aku bisa keluar dari sini." 

Mendengar rencana mereka, sepertinya melarikan diri dari genggaman mereka akan 
menjadi tugas yang sulit. Karena itulah Hu Bong memutuskan untuk mengintip setiap 
kesempatan dan melarikan diri. Di sisi lain, kasim bernama Khum, yang tampaknya adalah 
orang penting di aula utama sedang berpikir keras. 
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Shkk! 

Dia terus menyentuh luka di pipi kanannya, yang sepertinya bukan luka lama. Tampak 
segar seolah-olah itu terjadi sebelum ujian. 

'Brengsek. Aku bahkan tidak yakin tentang lokasinya, tapi aku harus membuat rencana! ' 

Awalnya, rencananya adalah menemukan solusi setelah menemukan lokasi mata-mata 
yang sebenarnya. 

Di sisi lain, hubungannya dengan Pangeran ke-1, Zhu Taeyoon juga semakin kuat. Namun ia 
merasa sakit hati saat Pangeran keberatan dengan usulannya untuk mempercepat 
rencananya. Pangeran berkata bahwa upacara pembukuan merupakan tradisi yang harus 
dilakukan. 

[Lokasi Su Hochun tidak jelas, dan bahkan orang-orang sebelum dia juga kehilangan nyawa 
mereka setelah bertindak terlalu waspada. Apakah mereka mencoba bekerja terburu-buru 
karena ujian yang akan datang...?] 

Ssst! 

[Hah!] 

[Kepala Dojo, Khum. Anda saat ini berada di bawah yurisdiksi kantor pusat. Sebagai yang di 
kursi utama, Anda tidak seharusnya ditunda. Terimalah mereka yang berada di dekat 
pintu.] 

[... Dimengerti.] 

Akhirnya, dia harus menyerah pada perintah. 

" Dikatakan bahwa dia pasangan yang sempurna untuk menjadi penjaga gerbang dan salah 
satu yang paling gila di antara enam. " 

Bahkan dengan perintah itu, dia tidak yakin untuk menerima seseorang yang pernah 
berpindah-pindah di dalam Istana Kekaisaran. 

Itu membuatnya merasa tidak nyaman. 

Nah, setelah misi malam ini selesai, dia tidak lagi berada di Istana Kekaisaran, dan waktu 
yang dia habiskan akan sia-sia. 

"...itu semuanya. Penatua Khum. " 

Setelah melaporkan, kasim itu menatapnya. Seolah-olah dia sedang menunggu semacam 
jaminan. Namun, Penatua Khum tampak tidak pada tempatnya, membuat ekspresi seolah-
olah dia dalam kesedihan. 
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'Katakan sesuatu, jadi aku sudah bisa keluar dari sini, kenapa dia menunda seperti itu?' 

Hu Bong, yang mulai merasa tidak sabar, batuk. 

"Ugh, ugh!" 

Namun, saat dia batuk, ekspresi dari 30 prajurit yang melihat ke arah Penatua Khum 
menjadi kaku. 

'Hah? Kenapa, apa yang terjadi? ' 

Hu Bong bingung. Tapi dia akan segera melihat alasannya. Khum Elder, yang 
mengumpulkan perhatiannya, bangkit, melihat sekeliling, dan membuka mulutnya dengan 
suara rendah. 

"Siapa itu? Siapa yang batuk sekarang? " 

Sekitar 30 prajurit mengalihkan pandangan mereka ke sesepuh tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun. Dengan itu, Hu Bong tahu apa kesalahannya. 

'Sial!' 

Dia pikir semuanya akan baik-baik saja. Dia memutuskan untuk tetap diam karena 
segalanya hanya akan menjadi rumit dari sana. Meski begitu, Penatua Khum masih 
berteriak kali ini. 

Yang baru saja batuk sekarang! 

Rasanya tidak masuk akal bagi Hu Bong. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang 
akan marah mendengar suara batuk. 

'Tidak. Dia pasti bajingan gila. ' 

Tetap saja, dia mencoba berpura-pura seolah dia tidak tahu. Tapi, 30 prajurit itu diam-diam 
menoleh ke arah Hu Bong. 

'Ugh! Bajingan tanpa kesetiaan! ' 

Berkat mereka, Penatua Khum menatapnya. Hu Bong mulai berkeringat dingin. 

Satu batuk mengacaukan seluruh rencananya. Hu Bong, yang telah mengkhawatirkan 
selama beberapa waktu, berduka atas rencana yang hancur itu. Tapi dia masih 
menundukkan kepalanya agar tidak diperhatikan. 

"Saya, saya minta maaf. Lebih tua." 
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Ketika Hu Bong meminta maaf, kasim di sebelah Khum memperhatikan dan mencoba 
menenangkannya. Dia tahu betapa tidak nyamannya para pejuang berada di sana. Khum 
adalah tipe orang yang selalu melampiaskan kemarahan pada bawahannya. 

"...Lebih tua. Dia dikenal sebagai Mu Chung, dia diundang ke sini untuk makan pertama kali 
hari ini, jadi dia tidak tahu sopan santun kita. Silahkan..." 

Sebelum kasim bisa menjelaskan alasan prajurit itu, Penatua Khum memotong kata-
katanya. 

"Seorang pemula? Huh, ini buruk. Seorang penatua sedang berjuang saat ini, bagaimana dia 
bisa berpikir untuk batuk? Bajingan bodoh itu. " 

'Sial.' 

Hu Bong berpura-pura meminta maaf, membungkuk lebih jauh, dan berbicara dengan 
keras. 

"Saya minta maaf, Tetua. Tolong maafkan saya." 

Faktanya, dia tahu bahwa situasinya akan semakin buruk. Ditanam di unit sesepuh Khum 
adalah situasi yang paling menyedihkan baginya. Dia benar-benar ingin keluar dan 
meredakan amarahnya. 

"Hanya karena Tetua tetap tenang, bukan berarti kamu bisa menyingkirkan semua aturan 
militer di kepalamu. Kamu, biasa-biasa saja, benar-benar menyedihkan. Seseorang, tolong 
beritahu saya bahwa Tombak Timur bukanlah tempat di mana orang-orang seperti itu bisa 
masuk. " 

Seolah sesuatu yang tidak menyenangkan telah dikatakan. Itu terjadi. 

Phat! 

'Hah?' 

Penatua Khum, yang duduk di kursinya terpental dan terbang ke arah Hu Bong, mencoba 
meledakkan kepalanya. Itu adalah langkah yang cepat. Tapi Hu Bong, yang sejak awal 
gelisah dan gelisah, langsung bergerak dan mundur beberapa langkah. 

Beraninya dia menghindari hukuman? 

Saat dia melarikan diri dari pukulan itu, kemarahan Penatua Khum meningkat. 
Mengumpulkan energi internal di kedua tangannya, dia melepaskannya ke arah Hu Bong. 

Hu Bong, yang telah mencapai tanda tertinggi seorang pejuang, tidak dapat memahami 
gerakan itu dengan mata telanjangnya. 
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'S-sial!' 

Wajahnya berkerut dan sepertinya ada paku tajam yang menembus dadanya. 

Patpatatpat! 

"Tidak?!" 

Tiba-tiba, seseorang turun tangan di depan Hu Bong dan menghilangkan serangannya. 
Meskipun dipuja sebagai seseorang yang kuat, serangannya dengan mudah diblokir, dan 
pria itu segera membalas. 

Swa! Swa! Swa! Swa! 

Air Sword yang bergerak dengan aerodinamika yang dalam menarik lintasannya dan 
menusuk jantung Penatua Khum. 

Penatua Khum terkejut dengan kemunculan tiba-tiba seorang pria yang tidak dikenal, 
tetapi dia masih seorang Pejuang Maha Guru. 

Tanpa membiarkan dirinya menjadi terlalu bingung, Penatua Khum mencoba 
menggunakan kesempatan itu dan menggunakan langkah unik untuk menghindari lintasan 
Pedang Udara. 

'Pedang yang sangat bagus.' 

Ilmu pedang yang luar biasa, yang terdiri dari 24 pedang, berhasil menggerakkan Penatua 
Khum tanpa bernapas sedetik pun. Tak pelak, pedang terakhir akhirnya menyapu dahinya. 

Memotong! 

Tubuhnya, yang sudah berada pada sudut yang aneh, semakin membungkuk ke belakang 
saat pedang mengarah ke jantungnya. 

'Ini pertama kalinya aku menemukan serangan seperti itu!' 

Biasanya tidak mungkin untuk mengenai sesuatu dan membuatnya langsung memantul 
kembali. Namun, Penatua Khum menunjukkan gerakan yang begitu canggih. Semua orang 
yang menonton duel itu kagum, selain dari satu, pria yang turun tangan, dia hanya 
menyeringai. 

'dia menyeringai?' 

Elder siap menancapkan kukunya ke dalam hati pria itu. 

'Ayo bidik ??' 
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Mengejutkan, seolah-olah dia sudah memprediksi niat Elder Khum untuk menembus 
hatinya, pria itu membidik pergelangan tangan Elder. Dia mengangkat tangan kanannya 
untuk menariknya mendekat dan menjatuhkannya. 

"Sial!" 

Penatua Khum siap menggunakan tangan kanannya untuk menjatuhkan pria tak dikenal 
yang menantangnya. Namun, kekuatan serangan pria itu sepertinya jauh di luar imajinasi. 

'I-ini tidak masuk akal! Ugh! ' 

Puck! Air mata! 

"Kuahhhhh!" 

Serangan itu cukup kuat untuk mematahkan satu lengan dan merobeknya begitu ia 
menyerang. Penatua Khum menjerit dan mendengus saat nyeri tulangnya patah dan 
lengannya robek membanjiri tubuhnya. 

"AHHH!" 

Itu menyiksa, tetapi sesepuh Khum menahannya dan mundur 10 langkah. Memegang 
pergelangan tangannya yang berdarah, dia memelototi pria tak dikenal itu. 

"The-the Golden?" 

Pria itu mengenakan jubah emas. Hu Bong, yang hampir mati, terkejut ketika dia melihat 
pria di depannya, matanya membelalak melihat pemandangan itu. Jika bukan karena 24 
pedang yang dia lihat sebelumnya, dia tidak akan bisa menebaknya. 

'Tuan!' 

Pria itu tak lain adalah Chun Yeowun. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 353 
Bab 353: Kekuatan Tersembunyi Di Dalam Istana Kekaisaran (2) 

Energi Qi yang dilepaskan oleh Chun Yeowun, yang mencapai tingkat Prajurit Maha Guru 
Sempurna sangat luar biasa. 

Wajar untuk tidak membedakan Qi lawan atau membaca kekuatan mereka, tetapi saat 
lawan semakin dekat, semakin mungkin untuk mengenali energi yang mereka pegang. 

Chun Yeowun, yang merasakan energi Hu Bong di Rumah Timur dan Wisma Tamu 
meninggalkan Dae Dang-Du dan para kasim yang bepergian bersamanya. Berkat itu, Hu 
Bong hidup kembali, saat dia menyadari siapa yang menyelamatkannya. 

[Tuan!] 

[Anda melakukannya dengan baik. Hu Bong.] 

Chun Yeowun memandang dan memujinya. Untuk menyelamatkannya, dia harus 
menghadapi Penatua Khum. Akibatnya, Chun Yeowun mengetahui bahwa dia sulit untuk 
dihadapi. Berbeda dengan kasim lainnya, dia menguasai keterampilan luar biasa dengan 
energi internalnya. 

Meskipun kasim telah mengubah energi internalnya menjadi keterampilan, Chun Yeowun 
tidak pernah tertipu dan tahu bahwa lawannya telah melampaui batas manusia yang unik. 

[Maaf? Aku melakukannya dengan baik?] 

Hu Bong, yang tahu bahwa kedua perilaku mereka akan dianggap mencurigakan, merasa 
bingung. 

[Anda menemukan prajurit dan anggota Klan Dewa Enam Bela Diri.] 

[UGH? Apakah saya menemukannya? Kalau begitu, kasim itu dari klan itu?] 

Dia tercengang. Hu Bong tidak akan pernah bisa menebaknya. Dia memandang Penatua 
Khum yang tubuhnya mengeluarkan uap putih saat dia mencoba menutup lengannya yang 
robek. Saat itulah Chun Yeowun memberinya peringatan mendesak. 

[Hu Bong. Setelah saya memberi Anda sinyal, bersiaplah untuk lari atau bersembunyi.] 

[Apa?] 

Hu Bong merasa sangat tersesat atas perintah Chun Yeowun. 
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Namun, ada satu orang lain yang bisa mengerti apa yang dimaksud Chun Yeowun, itu 
adalah Penatua Khum. 

'Kuahh' 

Kulit Penatua Khum tidak bagus karena dia menjadi pucat saat dia menghentikan 
pendarahan di lengannya. Saat dia berdebat dengan Chun Yeowun, dia menyadari bahwa 
pria itu bukan anggota Pengawal Emas. 

'Tidak ada orang yang terampil di Pengawal Emas.' 

Bahkan Komandan Selatan, yang dikenal sebagai penjaga terbaik, jauh lebih rendah 
daripada pria yang berdiri di depannya. Meski begitu, lawannya sepertinya lebih tinggi dari 
Super Master Warrior. 

Apa pun di luar itu sulit ditebak. 

'Dia bukan orang dari Istana Kekaisaran. Apa-apaan... ugh? ' 

Swoosh! 

Saat dia merenungkan jawaban, ekspresi Penatua Khum menjadi kaku. Jauh, energi yang 
tidak diketahui sepertinya mendekatinya dengan cepat. Energi yang menyeramkan. 

Penatua Khum segera berteriak kepada orang-orang yang mengenakan seragam perwira 
junior. 

"Sesuatu mendekati kita! Ambil sikapmu dan waspadalah! " 

"Apa? Maksud kamu apa?" 

"Jangan tanya dan ikuti saja!" 

Pada awalnya, mereka mengira bahwa Sesepuh mereka mencoba untuk memperingatkan 
mereka tentang Maha Guru yang Sempurna yang tiba-tiba muncul. Namun, anggota 
Tombak Timur merasakan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan senjata mereka. 

Dentang! Dentang! 

Mereka adalah para master yang mendekati Tingkat Master Superior, tetapi jika 
dibandingkan dengan Penatua Khum atau Chun Yeowun, mereka tampak lemah. Namun, 
mereka masih bisa merasakan energi asing yang datang untuk mereka. 

Swoosh! Swoosh! Swoosh! 

Suara sesuatu yang menginjak tanah terus terdengar di telinga mereka. Sumber energi 
asing yang menyeramkan dan menakutkan muncul ke permukaan. 
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"Ini di sini." 

"Kalian semua diam!" 

Penatua Khum membungkam para pejabat Tombak Timur yang terus bergumam dengan 
cemas. 

Heeeeiiiing! 

Ketika energi dingin yang tidak diketahui beredar, angin mulai bergerak ke arah yang tidak 
dapat dipahami dan mematikan obor di dinding. Dengan obor yang padam, semuanya 
menjadi gelap dalam sekejap. Bola cahaya kecil muncul satu demi satu, disertai dengan 
suara dari dinding dan langit-langit bangunan, yang bukan milik Tombak Timur atau Chun 
Yeowun. 

'Ada Flame Energy Warriors di sini.' 

Penatua Khum dengan hati-hati melihat sekeliling dengan mata menyipit. Tiba-tiba, dia 
bisa melihat bahwa mata yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi gedung mereka. 
Mata itu, yang bersinar kuning di bawah sinar bulan, mengamatinya dengan cermat. 

'A-apa itu?' 

'Apakah Istana Kekaisaran memiliki orang-orang seperti itu?' 

Dikelilingi oleh manusia dengan energi yang tidak menyenangkan, 30 prajurit sesuatu 
menjadi tegang. Tangan mereka yang mencengkeram tombak semakin erat. Menjadi gugup 
dan cemas karena musuh yang tidak dikenal adalah reaksi alami. 

Astaga! 

Saat itu, seseorang muncul di tengah halaman. Bulan yang tersembunyi oleh awan muncul 
dan wajah orang itu terlihat samar-samar. Dia adalah seorang wanita pengadilan yang 
mengenakan jubah sutra merah, dengan rambut putih lurus tergerai, dan tangan 
tergenggam. 

"Chief Maid?" 

Penatua Khum membuka mulutnya karena terkejut. 

Meskipun Penatua Khum hanya bertanggung jawab atas tugas Tombak Timur, dia masih 
memasuki Istana untuk acara dan perayaan, itulah sebabnya dia mengenalnya. Identitas 
nyonya istana adalah Yeongwol, yang dikatakan sebagai Istana Nyonya Istana Kekaisaran 
peringkat ke-2. 

Dia ditempatkan untuk bertanggung jawab atas deposit dan pembayaran Gudang 
Kekaisaran jika terjadi perang saudara. 
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'Tidak mungkin!' 

Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan apa yang dia saksikan. Berdiri di dinding 
dan pagar, dengan tangan dan kaki mereka diletakkan di tanah seperti hewan berburu, 
adalah pemegang mata kuning, dayang-dayang! 

Berdesir! Berdesir! 

Bahkan mereka yang baru direkrut tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. 
Energi asing yang mereka rasakan dari para dayang pada dasarnya tidak diketahui dan 
membuat mereka merasa gugup. Mereka bukan dayang istana biasa lagi, mereka semua 
tampak asing dan ambigu. 

'... tidak mungkin, apakah mereka orang-orang yang disebut Penjaga?' 

Kekuatan tersembunyi Istana Kekaisaran, Penjaga Istana Kekaisaran. 

Sejak menyusup ke Istana Kekaisaran, setiap upaya yang dilakukan adalah untuk 
menemukan Penjaga. Menurut rumor, para pemimpin Guardian memiliki anggota yang 
terampil yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh mereka dari Pasukan Kehakiman. 

Penatua Khum, yang hanya menemukan East Spear dan West Spear tidak akan pernah 
berpikir selama sejuta tahun bahwa Guardian akan menjadi dayang-dayang! 

'Jika mereka benar-benar anggota Guardian, kita harus menghindari pertempuran dengan 
mereka. Bahkan...' 

Dia sudah kehilangan lengan kanannya dan energi internalnya terkuras. Dia sebelumnya 
telah memutuskan bahwa tidak mungkin berurusan dengan Pengawal Emas yang tidak 
dikenal. Rasanya lebih tidak masuk akal untuk berbenturan dengan Yeongwol, Kepala 
pelayan wanita pengadilan, yang memancarkan energi yang tak terduga. 

Mengepalkan! 

Penatua Khum mengepalkan tangannya yang terluka. 

"Apakah Kepala Pelayan dikirim ke sini ke Aula Tamu untuk menyampaikan beberapa 
tugas?" 

Menurut pangkat kasim, Penatua Khum akan sejajar dengan wanita itu. Tetapi, karena 
Tombak Timur dan cara kerjanya yang efektif, dia mampu menjadi birokrat tingkat tinggi. 
Kepala Pelayan dari dayang, Yeongwol, membuka bibirnya saat dia melihat sekeliling. 

Ada tikus di Istana Kekaisaran dan salah satu yang paling berbahaya dikejar ke arah ini, 
apakah ada hal menarik yang menarik perhatian Anda? 

"Menarik?" 
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"Aku telah berpikir beberapa lama, tapi penonton East House sepertinya memiliki 
Pandemonium Iblis." 

Pandemonium Iblis Tersembunyi. 

Sebuah istilah yang mengacu pada medan perang dimana iblis dikatakan bersembunyi. 
Artinya, hal-hal buruk atau konspirasi terus-menerus dilakukan untuk tujuan jahat. 
Penatua Khum segera menanggapi untuk menghindari tersudut. 

"Keributan Iblis? Omong kosong macam apa itu? Ini adalah ranah Tombak Timur! Tidak 
peduli betapa pentingnya Anda sebagai Kepala Pelayan, ini bukanlah tempat di mana Anda 
mengganggu dan berbicara tanpa bukti! " 

Itu adalah aturan Istana Kekaisaran, terlepas dari gelar kerajaan yang diberikan, akses ke 
kediaman dan tempat pelatihan harus diberikan oleh penanggung jawab penjaga. Penatua 
Khum bermaksud menggunakan Hukum Pengadilan Kekaisaran sebagai alasan untuk 
menendang para Penjaga. 

Meskipun tidak pasti bahwa itu akan berhasil. 

"Aku tidak datang ke sini sebagai Kepala Pelayan para dayang." 

"...kemudian?" 

"Aku datang ke sini sebagai anggota Penjaga Istana Kekaisaran, orang yang sangat kamu 
cari." 

"Kepala Pelayan!" 

Yang mengejutkan, Pembantu Kepala, Yeongwol dengan berani mengungkapkan 
identitasnya. Hanya ada satu alasan mengapa anggota Penjaga Kekaisaran akan 
mengungkapkan identitasnya. Untuk menghukum dan mengancam mereka yang 
mengganggu ketertiban di Istana Kekaisaran. 

"... Kepala Pelayan, pemimpin ke-3 dari Penjaga, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Semua orang mengatakan hal yang sama." 

Tangan kanan Yeongwol mulai mengumpulkan energi. Penatua Khum, yang merasakannya, 
buru-buru mengangkat lengannya dan berkata. 

"Wanita! Sepertinya pria itu adalah Pandemonium Iblis. Lihat di sini, saya tidak tahu 
apakah Anda dapat melihat tetapi dia merobek lenganku. Saya terpukul! " 

Untuk lengan yang akan dicabut, tidak akan ada penjelasan lebih lanjut selain itu. 
Bersyukur, dia berpikir bahwa pernyataannya masuk akal, tetapi Kepala Pelayan bahkan 
tidak peduli. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang penuh dengan kekuatan. 
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"Bagaimana dengan cederanya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya 
memperhatikan Anda sejak Anda memasuki Istana Kekaisaran. " 

"Yah! Kepala Pelayan! Aku ingin menganiaya mata-mata yang aku lihat sebelumnya, tapi 
yo... ugh !? " 

Wheeing! 

Penatua Khum mencoba menunjuk ke arah Penjaga Emas yang tidak diketahui, tetapi dia 
tidak terlihat. Sejak obor dipadamkan dan kegelapan menyelimuti mereka, sudah pasti 
Penjaga Emas sudah tidak ada di halaman lagi. Apalagi rekrutan baru yang batuk juga 
menghilang. 

'I-orang-orang itu!' 

Penatua Khum merasa malu karena orang-orang yang dia coba salahkan menghilang! Entah 
mereka hadir atau tidak, Pembantu Kepala, pemimpin ketiga dari Penjaga, telah 
memerintahkan para dayang untuk mengepung gedung. 

"Menurut hukum Penjaga, taklukkan segalanya dan semua orang. Jika mereka 
memberontak, Anda bisa membunuh mereka. " 

"Apa!!!" 

Swosh! Swosh! Swosh! 

Saat perintah diberikan, para dayang secara bersamaan memasuki halaman. Para rekrutan, 
yang gugup dan cemas tentang masa depan mereka, mengayunkan tombak mereka. 

Lawan mereka! 

"Bahkan jika mereka adalah Penjaga Istana Kekaisaran, mereka hanyalah perempuan!" 

Energi tidak menyenangkan yang keluar dari dayang-dayang menembus pikiran mereka, 
tetapi mereka adalah tentara yang dilatih untuk bertarung sampai akhir. Mereka bukan 
tipe orang yang akan mundur tanpa berkelahi. 

"Haaaaa!" 

Seorang perwira militer dengan tombak bergegas menuju seorang wanita pengadilan. 
Tombak, yang dijiwai dengan energi internal, terbelah menjadi lima, menggambar lintasan 
yang sangat indah, mencoba memotong wanita itu. 

Swosh! Swosh! Swosh! 

Yang mengejutkan, para dayang membanjiri halaman musuh. Mereka bahkan tidak 
mengumpulkan energi di kedua tangan mereka. Seorang wanita pengadilan 
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memanifestasikan teknik yang sarat dengan Qi saat tangan telanjangnya bergerak ke arah 
para pria. Pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. 

'Gadis itu benar-benar gila!' 

Keberanian menjatuhkan musuh dengan tombak mereka mulai tenggelam saat mereka 
menyaksikan kekuatan para wanita. Tetap saja, para pria memutuskan untuk menemui 
ajalnya dengan hati yang berani. 

Cang! Cang! Cang! 

Mengejutkan, tombak yang digunakan untuk memotong tangan gadis itu memantul 
kembali saat bersentuhan, seolah tombak itu mengenai sesuatu yang kaku. Sebaliknya, 
telapak tangannya yang memegang pedang mulai menggelitik. 

"A-apa ini?" 

Sementara pria itu bingung dan tidak dapat memahami, mata wanita pengadilan itu 
berkilat saat telapak tangannya mengumpulkan Qi dan memukul dada pria itu. 

Puck! 

"Kuwak!" 

Saat dia dipukul di dada, rasanya seperti api ditanamkan ke dalam hatinya. Seiring dengan 
rasa sakit di organ dalamnya yang membara, asap hitam mulai keluar dari mulut terengah-
engah pria itu. 

Fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya. 

"Ini, para wanita ini, ada yang aneh dengan mereka!" 

Petugas lain juga mengalami efek serupa. Para dayang berlari seperti prajurit gila yang 
tidak takut mati. 

Cang! Dentang! 

"The-pedang itu tidak menghentikan mereka?" 

Namun, tidak seperti gadis biasa dengan gerakan halus, gadis-gadis ini bahkan tidak gentar 
pada serangan yang datang dan pergi mencari mereka yang dilengkapi dengan senjata. 
Satu-satunya serangan yang berhasil pada mereka adalah serangan yang dijiwai dengan Qi 
yang kuat. 

Puhk! 
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Di antara para perwira, hanya ada beberapa Prajurit Master Unggul. Begitu mereka 
menyaksikan bahwa baik pedang maupun tombak tidak mengenai gadis-gadis itu, mereka 
meningkatkan Qi mereka. 

'Ini akan berhasil!' 

Untungnya, serangan Qi yang diintensifkan berhasil pada mereka. Meskipun mereka kuat, 
mereka tidak setingkat Penatua Khum, yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. 
Serangan itu berhasil dan menyebabkan kerusakan. Tapi masalahnya, itu tidak 
menghentikan mereka. 

"I-ini gila!" 

Meskipun lengan gadis itu telah dipotong, dia masih berlari ke arah petugas dengan 
matanya yang menakutkan bersinar kuning. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. 

'Gadis-gadis ini seperti monster !?' 

Tatatatatak! 

Sebagai hasil dari apa yang dia saksikan, seorang Superior Master Warrior segera 
memutuskan untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Dia menyadari betapa 
berbahayanya terus melawan orang seperti itu. 

"Hoo... Hoo..." 

Gooooooh! 

Para dayang, yang bisa merasakan panas naik di tubuh mereka, mendekati mereka dengan 
kecepatan yang menakutkan untuk meremas hati mereka. Para rekrutan dan petugas 
akhirnya bosan berlari dan gagal menyerang para wanita yang tampaknya abadi. 

Di sisi lain, Penatua Khum yang menyaksikan semuanya, sombong di dalam. 

'Menemukannya! Ini dia! ' 

Source : 
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Chapter 354 
Bab 354: Kekuatan Tersembunyi Di Dalam Istana Kekaisaran (3) 

Memotong! Memotong! 

"Sial!!" 

Qi Prajurit Master Unggul menyebabkan lengannya gemetar. Namun, untuk menjatuhkan 
wanita bertangan satu manik yang berlari ke arahnya, dia membentangkan Qi-nya dalam 
bentuk pedang. Melalui ilmu pedangnya, tembakan Qi-nya merajalela dalam jumlah besar, 
seolah-olah menyambut wanita pengadilan yang seperti zombie yang bergegas menuju 
kematiannya. 

Namun, nyonya istana tidak cukup bodoh untuk berlari membabi buta ke dalamnya, yang 
bisa mengirisnya menjadi dua. 

Menepuk! Bang! 

"Dia menghindarinya?" 

Wanita itu berbalik dan menghindari Qi yang menyerbunya. Dia mencoba menemukan 
kekurangan dalam tekniknya saat dia terus bergerak dengan cepat. 

'Gerakan macam apa itu!' 

Gerakan nyonya istana berbeda dari urutan langkah biasanya. Seperti kucing kurus dan 
seimbang, dia melompat-lompat menghindari pedang Qi. Dia adalah lawan yang tangguh 
untuk dihadapi. 

"Aku harus memotong kaki atau lehernya!" 

Jika wanita itu bisa bergerak dengan sangat tepat bahkan dengan lengan yang kurang, dia 
tidak punya pilihan selain memotong kaki atau tenggorokannya. Dia mungkin tidak 
menyadari rasa sakit, tetapi itu tidak berarti dia abadi. 

Desir! Desir! Desir! 

Menepuk! Phat! Phat! 

Nyonya istana secara bertahap mulai terbiasa dengan pedang Qi dan gerakannya. Dengan 
demikian, Superior Master Warrior tidak bisa membantu tetapi mengambil keputusan. Jika 
dia melanjutkan gerakan pedang Qi dan tiba-tiba mengubah arahnya, dia akan dapat 
mengganggu manuvernya. 

'Sekarang!' 
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Sebelum nyonya istana bisa meraih pedang Qi-nya, dia dengan hati-hati mengamati 
bagaimana dia menyerang ke arahnya dan memutuskan untuk bergerak sedikit ke kiri. 
Pada saat itu, dengan suara pecah, Superior Master Warrior mendorong pedang ke 
tenggorokan wanita istana. Dia terkejut dan mati-matian berusaha menghindarinya, tetapi 
tidak mungkin dia bisa berhenti setelah menyerbu ke depan. 

"AGH!" 

Memotong! 

Superior Master Warrior berhasil memotong tenggorokannya. Dia terkoyak, dan tubuhnya 
yang seperti zombi jatuh ke lantai seperti boneka yang terlepas. 

"Saya melakukannya! Abadi? Omong kosong apa... " 

Puck! Puck! 

"KWAH!" 

Kegembiraan yang dia rasakan setelah menjatuhkan wanita pengadilan hanya berlangsung 
begitu lama. Dia merasakan sakit dan melihat punggungnya dalam kesusahan hanya untuk 
melihat bahwa dua dayang telah memukul punggung dan sampingnya. Dia merasa terpojok 
saat perutnya berdarah dan api membakar organ-organnya. Tentu saja, itu bukan hanya 
sekedar sensasi. 

Kiiiiiick! 

UGH! 

Dia ketakutan dengan serangan mendadak itu dan mencoba melindungi titik darahnya, 
tetapi sudah terlambat. Api meresap ke dalam tubuhnya dan menghanguskan isi perutnya. 
Bahkan di saat-saat terakhirnya, Superior Master Warrior berhasil mencabut pedang Qi 
dengan tepat dan menggorok leher seorang dayang. 

Memotong! 

Wanita pengadilan, yang melihat leher koleganya digorok, menarik leher pria itu. 

"Le, lepaskan ... Ugh, uh, batuk!" 

Wajah Superior Master Warrior memerah saat api memenuhi kepalanya. Dia, yang telah 
menghabiskan Qi cadangannya untuk menjatuhkan lawan, tidak memiliki kekuatan untuk 
memberontak lagi. 

Bom! Bom! 
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Matanya meledak hitam seolah-olah dibakar dengan api. Menyebut api yang mereka 
gunakan sebagai kekuatan asing yang disebut Yang adalah kesalahpahaman besar. Itu 
adalah energi api murni dan literal. 

Menggelenyar! Menggelenyar! 

"AHHHHHH!" 

Jeritan bergema di mana-mana bersama dengan bau tidak enak dari daging yang terbakar. 
Para prajurit mati satu demi satu tanpa mengetahui kekuatan misterius yang dimiliki para 
dayang istana yang mengerikan. Tentu saja, tidak semua orang meninggal. 

"Hah!" 

Meskipun satu lengan robek, Penatua Khum, seorang Maha Guru, berhasil menghemat 
energi internalnya. Tidak peduli seberapa cepat dayang-dayang itu, matanya tidak 
menafsirkan perbedaan dalam gerakan mereka. 

Swosh! Swosh! Swosh! 

Ketika salah satu dayang berlari ke arahnya, dia hanya dengan lemah menggerakkan tubuh 
bagian atasnya untuk menghindari serangan itu. Nyonya pengadilan mencoba mengubah 
wujudnya, kesal dengan gerakan minimalnya, tapi ... 

Gedebuk! 

"Kamu sepertinya meremehkan Elder yang satu lengannya terpotong, hmmm!" 

Retak! 

Memegang lengan wanita pengadilan, dia mematahkan tulangnya dan merobeknya. 
Penatua Khum, yang menarik lengannya, menendang perutnya. 

Tendangan! Gedebuk! 

Dengan Qi dijiwai ke dalam serangan itu, tubuh wanita pengadilan itu terbang sepuluh 
langkah di udara dan berguling-guling di tanah. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak 
bisa membiarkan dirinya dijatuhkan oleh serangan dasar. Tetapi ketika dia mencoba untuk 
bangun, tubuhnya terhuyung-huyung seolah-olah telah dihancurkan. 

Kiiiick! 

Penatua Khum, yang memegang lengan wanita itu di tangannya, melepaskan pakaian di 
atasnya. Melihat lengannya yang telanjang, matanya dibanjiri kegembiraan. 

"Kukuku, akhirnya! Akhirnya! Menemukannya!" 
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Yang mengejutkan, sisik merah pekat ada di lengan wanita pengadilan. Skala seperti itu 
melindungi pemiliknya dari pedang Qi dan banyak serangan lainnya. Penatua Khum, yang 
menemukan jawabannya, berteriak kegirangan pada para prajurit yang melawan dayang-
dayang. 

"Pembalikan Darah diperbolehkan terhadap serangga ini!" 

Begitu perintahnya jatuh, keempat prajurit yang masih bertarung meraung. Perubahan 
tiba-tiba terjadi di dalam tubuh keempat prajurit itu. Terlepas dari itu, para dayang tidak 
ragu-ragu untuk bergegas menuju pria yang diperkuat. Dum! Dum! 

Tubuh bagian atas mereka yang berotot mulai membesar dengan kecepatan yang aneh dan 
cepat. Mata mereka menjadi merah dan pembuluh darah muncul dan menonjol di wajah 
mereka, membuat mereka mengerikan untuk dilihat. 

"Roarrrrrrrr!" 

Teriakan seekor binatang keluar dari mulut mereka. Bahkan prajurit lain yang berada di 
sekitar pertarungan takut dengan penampilan mereka. Keempat pria seperti monster, 
sekarang dua kali lebih tinggi dari orang dewasa, sama sekali tidak memiliki ciri-ciri 
manusia. 

"A-apa ini?" 

"Bagaimana monster-monster ini menjadi bagian dari rumah?" 

Mereka tidak menyadari bahwa iblis telah menyamar sebagai manusia. Tidak seperti para 
warrior yang tidak bisa menutup mulut mereka karena terkejut, para dayang berhenti dan 
berlari menuju para warrior yang telah menggunakan Blood Reversion. 

Kwak! 

Pria yang menggunakan teknik Pembalikan Darah menyambar pedang dan bergegas 
menuju seorang wanita pengadilan. Sepertinya raksasa telah menangkap penjahat itu. 
Raksasa itu meraih pergelangan kaki wanita itu dan merobeknya sambil memegangi 
kakinya yang lain. 

Air mata! 

Nyonya pengadilan terbelah dua dengan mudah. Setelah membunuhnya dengan kejam 
dengan mudah, semua orang mengangguk pada saat itu. 

"Kwah!" 

Hic! 
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Beberapa prajurit yang tersisa tidak bisa mengatasi ketakutan mereka dan bergegas 
melarikan diri dari lubang neraka. Mereka menyalakan dinding untuk melarikan diri, tetapi 
dayang-dayang mencegat mereka. 

"Sialan! monster-monster ini! " 

Dentang! Dentang! 

"Kotoran!" 

Para prajurit berusaha keras untuk mengalahkan mereka. Tetapi tidak berhasil, Qi mereka 
tidak cukup kuat untuk melukai para wanita. Selain itu, mereka telah menyaksikan 
jatuhnya 3 Prajurit Master Unggul yang mahir dalam menangani Qi yang kuat dan 
transformasi empat prajurit menjadi monster. 

"Kwaahhhh!" 

Yeongwol, anggota Guardian, menatap orang gila yang tampak seperti monster. 

Dengan senyuman di wajahnya, Penatua Khum berbicara kepadanya. 

"Apa menurutmu tetua sepertiku tidak akan menyembunyikan rahasia? Heh, heh. " 

"... Aku tahu bahwa kekacauan iblis ada di sini." 

"Jika Anda memutuskan untuk berhenti berkelahi dan menyerah, saya akan mengampuni 
hidup Anda bersama dengan para dayang lainnya." 

Penatua Khum tidak berniat membunuh mereka. Dia hanya ingin menemukan kepala 
Penjaga Istana Kekaisaran dan mencari tahu kekuatan asing yang mereka miliki. Yeongwol 
mendecakkan lidahnya pada Penatua Khum, yang bahkan tidak repot-repot 
menyembunyikan ekspresi rakusnya. 

"Kamu mencoba mencari tahu identitas Penjaga dengan monster yang menyamar sebagai 
manusia? Tch. " 

"Apa?" 

Keran! 

Saat Yeonwol menjentikkan jarinya, dua dayang yang mengenakan kerudung muncul di 
belakangnya. Mereka mengenakan jubah sutra biru dengan pola merah dijahit. 

"Pembantu Inspeksi?" 

Melihat kostumnya, sepertinya mereka ada di kantor kejaksaan untuk membantu diaken. 
Meskipun mata kuning bersinar yang bisa dilihat melalui selubung, mereka memancarkan 
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energi yang berbeda dari dayang istana lainnya. Jika ada sesuatu yang terlihat berbeda, itu 
adalah pedang panjang yang ada di mata mereka. 

"Bantu para dayang lainnya dalam membunuh binatang buas yang muncul dari topeng 
manusia mereka." 

"Perintah pemimpin telah diterima." 

Phat! 

Bersamaan dengan yang pertama jatuh, para wanita yang baru tiba bergerak menuju pria 
seperti binatang buas yang melepaskan kekuatan mereka. 

"GGRRRRRRR!" 

Pria seperti binatang itu bergerak dan menyerang setiap wanita yang bergegas ke arah 
mereka. Namun, pelayan inspeksi lebih cepat dari yang sebelumnya, mereka terus 
bergerak, memantul dari satu tempat ke tempat lain. 

Melompat! Melompat! Melompat! 

"GRRRRR, dasar gadis gila!" 

Pria seperti binatang itu mendidih dengan amarah dan mengulurkan kukunya yang tajam, 
membuka teknik tingkat tinggi. 

Hwak! 

Meskipun kekuatan binatang itu meningkat, sambil menghindari serangan, seorang wanita 
memukul lengannya dengan pedang. 

"Kuuuuuu! Tidak berguna!" 

Meluncurkan teknik tingkat tinggi memperkuat tubuhnya. Kedua belah pihak adalah 
master di domain mereka sendiri, satu memiliki Flame Qi dan yang lainnya memiliki Blood 
Reversion. Namun, kekuatan mereka memaksa mereka menemui jalan buntu. Tapi, 

Puhk! 

"KWAAAK!" 

Tapi, jika dilakukan dengan benar, lengan tebal yang kelihatannya tidak bisa ditembus 
terpotong oleh pedang. Meskipun wanita itu gagal memotong tulang, pedang itu masih 
melukai daging dengan bantuan keahliannya. 

Dentang! 
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Pria yang mirip binatang itu terkejut saat menyaksikan pedangnya mengiris kulitnya. 
Pedang itu membara merah seolah-olah telah ditempatkan di dalam api. Apalagi, dia 
menyaksikan cahaya biru redup, yang sepertinya menjadi alasan di balik kekuatan mereka. 
Tidak seperti dayang lainnya, yang baru ini sangat terampil. 

"Kuaaaaak!" 

Binatang di Blood Reversion, yang menilai wanita itu sebagai lawan yang berbahaya, 
bergegas ke arahnya dengan maksud untuk membunuh. Namun karena gerakannya yang 
tergesa-gesa, ada satu hal yang terlewat. Dia tidak hanya memiliki satu lawan. Setelah celah 
tercipta, seorang wanita ke-2 memukulnya di belakang. 

Dentang! Dentang! Dentang! Dentang! 

Tidak peduli seberapa kuat tubuh binatang itu, itu pasti akan pecah ketika dipukul di 
tempat yang sama dengan Flame Qi. 

"Ah! Ahhhhhhhh! " 

Raungan itu mengguncang tanah saat itu perlahan berubah menjadi jeritan kesakitan. 

'Ohh! Inilah yang saya dapatkan karena meremehkan kekuatan Guardian. ' 

Penatua Khum merasa tertipu ketika dia berpikir bahwa situasinya akan berbalik karena 
tindakan Pembalikan Darah. Bahkan setelah kalah jumlah, pria yang mirip binatang buas 
itu masih bertarung dan membunuh banyak wanita. 

Merupakan kesalahan untuk berasumsi bahwa dia bisa menipu Guardian. 

'Saya tidak punya pilihan lain selain menaklukkan pemimpin mereka.' 

Yeonwhol, sendiri, memverifikasi identitasnya sebagai salah satu dari tiga pemimpin 
Penjaga Istana Kekaisaran. Jika dia bisa menaklukkannya, dia mungkin bisa membalikkan 
keadaan. 

'Karena usaha kita tidak berguna, prajurit terbaik akan digunakan untuk mengalahkan 
mereka.' 

Penatua Khum, yang sedang membuat rencana, mengangkat tangan kirinya. Pada saat itu, 
tatapan Yeonwol tertuju pada para dayang perkelahian dan para pria seperti binatang 
buas. Saat itulah sesuatu datang ke arahnya. 

Saat itu juga, 

Puck! Kwak! 

Kuak! 
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Dia, yang telah mengalihkan pandangannya, sebenarnya menunggu Penatua Khum 
menyerangnya, dia mencengkeram lehernya saat dia mendekatinya. Mata Yeonwol, yang 
tadinya baik-baik saja sampai beberapa saat lalu, berubah menjadi kuning. 

"Kamu punya kebiasaan buruk. Penatua Khum. " 

"Kuak... kuk! Ugh! " 

Penatua Khum buru-buru mencoba untuk mengintensifkan Qi saat dia memegang 
tangannya yang menekan nyawanya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba 
merusak tangannya, dia tidak bergeming. 

Kaaaang! 

"Huak!" 

Dia bisa menebak bahwa itu mirip dengan apa yang dilakukan para dayang. Meskipun 
begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan cukup kuat untuk menahan Qi-nya dalam 
jarak sedekat itu. Mata gelap Yeongwol berbinar-binar. 

"Kamu bajingan nakal. Baik Anda maupun orang-orang iblis di luar sana tidak perlu untuk 
tetap hidup. Mati saja." 

Mengepalkan! 

Kuaaak! 

Dia sudah memegangnya dalam genggamannya, seolah berniat mematahkan lehernya, dia 
mulai mengumpulkan energi internal di tangannya. Dia tenggelam dalam ketakutan 
lehernya dipelintir setiap saat. 

Panas! Panas! 

"Hah? Apa..." 

Tenggorokan Penatua Khum mulai memerah. Namun, sepertinya ujungnya masih di luar 
jangkauan, bagian atas tubuhnya mulai membengkak dengan pembuluh darah yang 
menonjol di wajah, membuat wajah menjadi mual. Sementara itu, dia menggunakan Blood 
Reversion untuk melepaskan diri dari genggamannya. 

Upaya bodoh! 

Yeongwol mengangkat tangan kirinya dan mengarahkannya ke jantungnya untuk 
membunuhnya dengan bersih sebelum dia menyelesaikan Blood Reversion. Tangan kirinya 
memerah saat api menyala. Pada saat itu. 

Bang! 
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'Hah?' 

Energi orang asing. 

Yeonwol sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan 
cengkeramannya pada Sesepuh. 

Bang! 

Pada saat yang sama, seseorang muncul entah dari mana di belakang Penatua Khum dan 
membentangkan pedang Qi. Pria itu, yang mendarat dari atas, meraih kepala Penatua 
Khum. 

-mengepalkan! 

"A-siapa?" 

Penatua Khum terkesima dengan sentuhan tiba-tiba seseorang, dia tidak bisa menoleh saat 
kejutan yang luar biasa menyebar ke seluruh kepalanya. 

Chirirng! 

Kuuuuuuakk! 

Itu adalah tontonan, cahaya putih menembus tubuhnya seperti api. Saat energi yang belum 
diwarnai memasuki dirinya, tindakan Pembalikan Darah, yang menciptakan aliran energi 
baru, berhenti, dan tubuh yang besar menyusut, bersamaan dengan matanya kembali 
normal. 

Brrrrrr! 

Cahaya putih mereda, tetapi akibatnya tetap ada. Tubuh Penatua Khum mengejang. 
Akibatnya rambutnya terbakar dan dia menjadi botak. 

"Ini... ini... manik!" 

Bahkan sebelum dia bisa mengungkap keahliannya, tekniknya diblokir. Dia menggelengkan 
kepalanya pada absurditas situasi, dan Pengawal Emas, yang pernah menghilang berdiri di 
depannya, lagi! 

Chun Yeowun. 

'Apakah dia tidak lari? Tidak... tidak mungkin... ' 

"Kamu... sialan... bajingan..." 

Gedebuk! 
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Penatua Khum mengutuk sampai saat dia pingsan. 

Pemimpin Penjaga, Yeongwol, yang mencoba untuk membuatnya tetap hidup, berbicara 
dengan ketidaksenangan saat dia melihat ke arah penyusup itu. 

"Haa... di sini aku berpikir di mana kamu bersembunyi." 

Dia tidak bisa menganalisis kekuatan Chun Yeowun dan hanya energi iblis suramnya yang 
bisa dirasakan. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. 

Chun Yeowun dengan percaya diri berbicara kembali. 

"Pria ini milik saya" 

"Hah? Apa katamu? Anda lari dari kami ketika kami tiba! Tiba-tiba datang dan mengatakan 
itu... tunggu sebentar! Apakah kamu?" 

Pada saat itu, ekspresi leader Yeonwol menjadi kaku. Awalnya, dia mengira dia kabur 
begitu saja karena perbedaan kekuatan mereka. 

"Yo-kamu mengincar ini?" 

Ya, dia. 

Chun Yeowun menunggu mereka untuk saling bertarung dan menguras tenaga. Dia 
akhirnya menyadari mengapa Penatua Khum bersumpah saat dia jatuh. 

Source : 
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Chapter 355 
Bab 355: Kekuatan Tersembunyi Di Dalam Istana Kekaisaran (4) 

Kehadiran energi berbeda yang tidak diketahui. 

Singkatnya, kemampuan Chun Yeowun untuk menilai situasi itu akurat. 

Jika Chun Yeowun memutuskan untuk tetap tinggal di halaman, sudah pasti mata-mata dari 
klan Dewa Pedang Enam Bela Diri akan bergabung dengan Penjaga dan menghadapi orang 
paling berbahaya di luar sana, yang tidak lain adalah Chun Yeowun. 

Namun, dengan menyembunyikan dirinya untuk beberapa saat, dia berhasil menyurutkan 
orang-orang dari kedua sisi, meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. 

'Kekuatan tersembunyi dari keluarga Kekaisaran ...' 

Dia menyadari kehadiran kekuatan seperti itu, tetapi melihat mereka dengan mata 
kepalanya sendiri membuatnya menyadari kekuatan mereka yang luar biasa. Dalam perang 
Gyoju, mengukur kekuatan tersembunyi keluarga Kekaisaran itu sulit, selain itu adalah 
janji untuk mempertahankan perjanjian non-agresi antar klan. 

Itu mutlak bahwa kekuatan dan keahlian mereka berbeda dari seni bela diri pada 
umumnya. 

'Suatu bentuk kekuatan yang benar-benar unik. Suka...' 

"Berani-beraninya kau menggunakan trik seperti itu melawan pemimpin Penjaga Istana 
Kekaisaran!" 

Nyonya Yeongwol melonjak marah memikirkan dia dimanipulasi oleh orang yang tidak 
dikenal. Hampir 10 dari orang-orangnya tewas saat mencoba menaklukkan East Spear 
Warriors yang merupakan mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

Bahkan jika mereka tidak dapat merasakan sakit, kematian bukanlah yang diinginkan 
pemimpin mereka untuk mereka. 

'Energi sulit diatur itu dilepaskan dari tubuhnya.' 

Energi yang dilepaskan Chun Yeowun membuat seluruh tubuh Yeongwol kaku dalam 
kewaspadaan yang memperbesar indranya. Selain itu, dia menyadari betapa berbahayanya 
dia begitu dia menjatuhkan Penatua Khum dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri dalam 
satu pukulan saat dia menggunakan Tindakan Pembalikan Darah. 

-Dua! 
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Mata Yeongwol, yang kembali ke warna hitam normalnya, mulai memancarkan rona 
kuning. Tubuhnya mulai mengeluarkan kabut merah di sekelilingnya seolah-olah dia 
terbakar. 

'Haruskah saya mencoba bernegosiasi dengan kata-kata?' 

Dia telah mengubah penampilannya menjadi penjaga untuk menemukan mata-mata, tetapi 
Chun Yeowun tidak benar-benar membunuh mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela 
Diri. Dia hanya menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin. 

Itu karena dia ingin berbicara dengan Penatua Khum. 

"Berhenti! Saya tidak mencoba untuk melawan Anda. " 

"Apa katamu? Tidak mencoba berkelahi? " 

"Saya datang ke sini karena saya butuh sesuatu. Saya tidak menentang Istana Kekaisaran. " 

Dia adalah seseorang yang cukup mampu untuk mencapai energi Setan Langit dan sudah 
menjadi prajurit Maha Guru Sempurna dalam keterampilan dan eksekusi. Namun, 
tindakannya sebelumnya tidak menghormati perjanjian non-agresi, sehingga dia harus 
dibawa hidup-hidup. 

Chun Yeowun sendiri mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki permusuhan terhadap 
mereka. Namun, sepertinya tidak bisa dipercaya. 

"Kamu di sini karena kamu butuh sesuatu? Sungguh sia-sia. Anda memasuki Istana 
Kekaisaran seolah-olah itu adalah kamar tidur Anda. " 

Meskipun Chun Yeowun tidak berniat bertarung, dari sudut pandang Yeongwol, dia tidak 
lebih dari seorang penyusup di Istana. Dia datang jauh-jauh ke Kekaisaran Daemyeong dan 
mengatakan bahwa perbuatannya dijamin. Alasannya terasa teduh di telinga. 

"Mari kita lihat apakah keahlian Anda dapat membantu Anda!" 

Phat! 

Yeongwol tiba-tiba bergerak maju dan meraih Chun Yeowun. Dia gesit saat dia 
berteleportasi ke targetnya dalam hitungan detik dan pergi menembus lehernya. 

Tapi, 

Phuk! 

Chun Yeowun hanya mengangkat tangannya dan dengan ringan melakukan pukulan 
sederhana di tangannya. Seolah-olah dia memprediksi gerakan, tangan kirinya 
menargetkan Chun Yeowun, yang baru saja memblokirnya. 
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'Api?' 

Lengan bajunya tertutup warna merah dan terlihat seperti api menari di tangannya. 
Untungnya, Chun Yeowun bertindak hati-hati karena menyaksikan kekalahan para prajurit 
menggunakan Pembalikan Darah ke para dayang. 

'Kemudian...' 

-Dua! 

Tangan kiri Chun Yeowun bergerak lebih cepat dari Yeongwol dan berhenti tepat di 
dahinya yang terluka. Jika dia tidak segera mundur, atau bahkan jika dia mencoba 
menggerakkan tangannya lebih jauh ke arahnya, dahinya akan tertusuk, membuatnya mati. 

Namun, Yeongwol terus maju dan menyerang Chun Yeowun. 

Phat! Pak! 

Keduanya secara bersamaan menyerang dan memukul satu sama lain. Saat itu, mata Chun 
Yeowun melihat sesuatu. Yeonwol, yang dahinya sedikit terpotong karena energi Demon 
Langit Chun Yeowun, mundur beberapa langkah. 

Phat! 

Darah mulai mengalir dari lukanya saat dia didorong mundur dalam sepuluh langkah. 
Meskipun Chun Yeowun mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa energi Iblis 
Langit tidak melukainya secara fatal, dia masih melukainya dengan cukup parah. Syukurlah 
dia selamat. 

Wanita itu bahkan tidak berkedip. 

"Tidak bisakah dia merasakan sakit?" 

Dia menyeka darah di dahi, mata, dan hidung dengan lengan panjangnya. Yang lebih 
mengejutkan adalah luka yang sembuh dengan cepat di dahinya. Darah berhenti mengalir 
dan kulit beregenerasi kembali. 

'Keterampilan regenerasi yang luar biasa!' 

Sejujurnya, regenerasi tidak terlalu mencengangkan bagi Chun Yeowun. Tapi itu bukan 
seolah-olah wanita itu menyembunyikan Mesin Nano di tubuhnya, melihat ketahanan 
seperti itu membuatnya tertegun. Itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkan Chun 
Yeowun. 

"Dia mencoba memotong lenganku." 
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Tangan kirinya yang berwarna merah gemetar hebat. Dia sengaja memukuli dahinya 
sehingga dia bisa memotong tangannya. Tetapi tubuh Chun Yeowun, yang berkembang 
pesat menjadi Tingkat Maha Guru Sempurna dengan bantuan Nano, tidak dapat dengan 
mudah diserang. 

Ssssshhhhhh! 

Chun Yeowun melihat tangannya yang dipukul olehnya. Jejak api tidak menghilang, dan 
sepertinya api di tangannya mencoba menembus ke dalam kulitnya. 

'Berurusan dengan wanita yang memiliki serangan aneh seperti itu merepotkan.' 

Sulit bagi wanita untuk mempelajari seni bela diri karena membutuhkan energi Yang. 
Gadis, sebaliknya, secara bawaan memiliki energi yin. Namun, untuk mengembangkan jenis 
api Qi seperti itu, itu perlu untuk memiliki Yang tingkat tinggi. Dia merasa bahwa energi 
yang mengalir keluar bersifat inheren daripada yang diperoleh. 

"Huuu." 

Chun Yeowun segera mengumpulkan energi internalnya ke pembuluh darah yang berada 
di bawah lukanya. Nyala api, yang dengan keras kepala membakar tangannya, segera 
kehilangan kekuatannya dan menghilang dengan uap. 

Pemandangan itu membuat Yeongwol menjadi kaku. 

'Saya melihatnya menghasilkan cahaya putih, tetapi apakah dia memiliki kekuatan untuk 
menyingkirkan nyala api Qi juga? Siapa orang itu? ' 

Dia memang mengklasifikasikannya sebagai orang yang berbahaya, tetapi dia tampaknya 
jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 

Tatapannya berubah serius. 

Dia sampai pada keputusan bahwa dia tidak akan bisa menaklukkannya. 

"Astaga. Anda pasti telah menginvasi Istana Kekaisaran dengan berpikir bahwa kami bukan 
apa-apa! Jika begini caramu bertindak, maka aku harus menjatuhkanmu! " 

Goooooo! 

Pemimpinnya, Yeongwol, mulai meningkatkan energi internal dengan sungguh-sungguh. 

Kabut pucat dan merah di sekitar tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih gelap, 
menunjukkan bahwa dia menjadi lebih kuat. Menenangkan suaranya, Chun Yeowun sekali 
lagi berbicara. 
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"Aku akan mengulanginya sekali lagi, tapi aku tidak punya niat untuk memata-matai atau 
mengganggu Istana Kekaisaran. Jika Anda mengizinkan saya mengambil yang ini, saya akan 
pensiun dari sini setenang mungkin. " 

Dia tahu bahwa lebih baik mundur sebelum keadaan berubah menjadi lebih buruk. Dari 
apa yang dia dengar darinya, dia tahu bahwa wanita-wanita ini bukan satu-satunya 
kekuatan tersembunyi dari Istana Kekaisaran. Mereka berhati-hati untuk tidak 
mengungkapkan semuanya, tapi Chun Yeowun tidak membutuhkannya untuk 
mengungkapkan segalanya agar dia mengerti. 

"Yang ini adalah mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri yang berencana 
melawan Wulin. Karena memukul mereka di Istana Kekaisaran akan memalukan bagi 
mereka, saya datang ke sini. Satu-satunya alasan saya di sini adalah untuk menghentikan 
orang-orang ini. " 

"Klan Dewa Pedang Enam Bela Diri?" 

Mendengar ungkapan 'Blade God Six Martial Clan', mata Yeongwol menyipit. Salah satu 
peran Penjaga Istana Kekaisaran adalah mengumpulkan informasi tentang semua klan 
untuk melindungi Istana Kekaisaran. 

"Kamu ingin menghentikan mereka?" 

"Iya. Wulin dan kami terlibat. Tapi Dewa Pedang Enam Klan Bela Diri menggunakan Istana 
Kekaisaran untuk melaksanakan rencana mereka. Inilah mengapa saya mencoba mencari 
tahu siapa mereka dan menghentikan mereka. " 

Dia mengungkapkan sedikit informasi. Namun, dia sadar bahwa dia bisa disalahpahami 
karena memberi terlalu banyak. Tapi, tidak semuanya bekerja untuk Chun Yeowun 
sepanjang waktu. 

"Kalau begitu, aku tidak bisa melepaskannya lagi. Kaisar dan Putra Mahkota menunjukkan 
dukungan dan mengakui Wulin. Tapi sekarang Anda ingin bertarung di Istana Kekaisaran! " 

'... kata-kata tidak berhasil padanya.' 

Yeongwol, pemimpin Penjaga Istana Kekaisaran, tidak bisa berbagi ide dan pemikiran yang 
sama tentang Wulin. Dari sudut pandangnya, mereka hanya akan menilai seluruh situasi 
karena klan Wulin bertindak kasar terhadap Istana Kekaisaran dan keluarga. 

"Aku tahu bahwa Wulin juga harus dikendalikan oleh Kaisar." 

Apalagi, dia adalah seseorang yang setia dan mendukung Istana Kekaisaran. Permusuhan 
yang dia tunjukkan bisa dimengerti. 

"Dia harus dirobohkan." 
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Membujuknya sepertinya tidak membantu. Sepertinya akan lebih efisien untuk menekan 
semua dayang dari Penjaga Istana Kekaisaran. 

"Yah, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya mencoba untuk memperingatkan Anda. " 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mulai mengambil langkah lambat menuju Yeongwol, 
yang menjentikkan jarinya dan berkata. 

Jepret! 

"Lupakan ketenaran dan gelar yang Anda berikan di Wulin. Ini adalah Istana Kekaisaran. 
Buang ilusi bahwa Anda akan bisa pergi dari tempat yang dipenuhi dengan prajurit 
Penjaga. " 

Astaga! Swoosh! Swoosh! 

Para dayang mulai berkumpul dengan menjentikkan jarinya. 

Karena banyaknya pertempuran yang terjadi di halaman, jumlah mereka berkurang 
banyak, tetapi lebih dari 50 dari mereka masih bertahan. 

Dua dari pelayan inspeksi, yang mengalahkan orang-orang kejam itu juga berjalan ke 
arahnya dengan pedang bernoda yang berlumuran darah. Fakta bahwa para wanita ini 
mengalahkan para pria yang menggunakan Pembalikan Darah berarti mereka sangat 
terampil. 

Hweeing! 

Lengan baju Yeongwol terbakar api. Abu terbentuk di mana lengan bajunya sebelumnya 
bersentuhan dengan sisik merah yang terlihat. Seperti perisai, kabut merah mulai 
menyelimuti lengan dan kakinya. 

"Ini akan berbeda dari sebelumnya. Kali ini, pastikan untuk berjaga-jaga. Oh, prajurit Wulin 
yang sombong dan nakal. Anda harus jatuh sendiri. " 

Dengan keunggulan numerik di pihak mereka, Yeongwol merasa percaya diri. Dia menilai 
Chun Yeowun sebagai seseorang yang setara dengannya dalam hal kekuatan, tetapi dengan 
bawahannya di sisinya, dia yakin penyusup itu bisa dijatuhkan. 

Tapi itu aneh. Meski sendirian, Chun Yeowun tampak tidak takut. Sebaliknya, dia 
menggumamkan kata-kata yang tidak terduga. 

"Sendirian..." 

"Apa yang kamu bicarakan?" 
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Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Yeongwol tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya. 

"Siapa yang bilang aku sendirian dalam hal ini?" 

"Apa itu tadi?" 

Itu dulu, 

Dari dinding timur dan atap aula utama Guest House, tiga manusia berpakaian hitam penuh 
muncul. Yeongwol tidak bisa menahan kaku saat melihat orang-orang yang energinya 
bahkan tidak bisa dirasakan olehnya! 

"Dia tidak sendiri?" 

Mendongak, dia melihat seorang pria berpakaian seragam perwira junior, wajahnya penuh 
bekas luka. Saat dia mencoba melihat wajah orang lain: 

Memotong! 

Yang lainnya menghilang dalam sekejap. Dia mencoba mengalihkan pandangannya untuk 
mencari tahu di mana posisi yang lain, tapi sepertinya mata telanjangnya tidak banyak 
membantu. Menyerah pada penglihatannya, dia berkonsentrasi mendengar gerakannya. 
Suara yang dia dengar membuatnya merasa seperti seluruh dayang dikelilingi oleh 
kekuatan yang tidak diketahui. 

'Luar biasa? Bagaimana saya bisa merindukan kehadiran musuh? ' 

Seseorang datang dan berdiri di samping Chun Yeowun. Orang ini memakai topeng aneh di 
wajahnya. 

"Marakim datang sesuai permintaan." 

Orang ini sepertinya sedang menunggu perintah Chun Yeowun. 

Tidak seperti kata-kata yang keluar dari mulutnya, tubuh yang berada di samping Chun 
Yeowun memancarkan energi yang mengalir ke segala arah di mana para dayang berdiri. 

Perasaan seperti kematian menunggu mereka. 

Identitas sejati energi yang dilepaskan terkait dengan bagian Wulin, itu tidak lain adalah 
Kultus Iblis. 

"Kalian semua bersembunyi!" 

"Yah, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sendirian." 
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Pada saat itu, pria yang berdiri di tembok timur, yang tersembunyi dalam bayang-bayang, 
turun dan perlahan berjalan menuju dayang-dayang. Seorang pria dengan rambut merah 
menyala. 

'Rambut merah?' 

Saat mereka perlahan bergerak, salah satu pelayan inspeksi melangkah maju dan berteriak 
sambil mengarahkan pedangnya pada yang berambut merah. 

"Berhenti di sana. Beraninya kamu masuk ke tempat ini? Jika Anda tidak berhenti 
sekarang... " 

Terlepas dari peringatannya, pria bertopeng dengan rambut merah tidak berhenti. Merasa 
terancam oleh energi yang dia lepaskan, dia segera memasukkan nyala Qi ke pedangnya 
tanpa repot-repot memperingatkannya lagi. 

-Hwweeeing! Retak! Retak! 

Pedang yang berubah menjadi merah dengan api Qi bengkok seperti cambuk sambil 
bergerak dengan kecepatan kilat menuju pria bertopeng. 

"Api, ya..." 

Pria bertopeng memiliki celah di topengnya, melihat keterampilan yang wanita itu 
terungkap, dia tidak bisa menahan senyum. Saat pedang itu sampai padanya, pria 
bertopeng itu mencabut pedang dari pinggangnya. 

Memotong! 

Pisau yang dilapisi pola merah. 

Dalam sekejap, panas yang hebat mulai menyelimuti semua yang ada di sekitarnya dan 
bertabrakan dengan pedang pelayan inspeksi. 

Dentang! Dentang! 

Pedang mereka bentrok dengan panas, dan hasilnya aneh. 

Api! 

"I-pedang itu!" 

Mata para Penjaga dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa malu. 

Mengejutkan, pedang pelayan inspeksi mulai retak karena tidak mampu mengatasi skill 
pendekar bertopeng dan hancur di tempat. 
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Dentang! Retak! 

'Astaga, pedang apiku diturunkan?' 

Pria bertopeng berbicara dengannya dengan suara menakutkan. 

"Kamu bertingkah sombong hanya karena kamu menggunakan api Qi? Wanita, Anda hanya 
mengoperasikan api Qi. Akulah pedang api merah yang menghabiskan setiap nyala api 
yang mengelilingi saya. " 

Api merah? 

"Keterampilan saya dan Anda, seperti surga dan bumi." 

Hweeing! Woong! 

Dengan kata-katanya, pedang merah itu mulai bergetar dan pria bertopeng itu pergi untuk 
menusuk pelayan itu tepat di jantungnya. 

Menembus! 

Karena terkejut, dia mencoba menghindari pukulan dengan menggerakkan tubuhnya, 
tetapi pria bertopeng itu cepat bergerak dan pergi ke pundaknya. 

Meskipun mereka tidak dapat merasakan sakit fisik, dia masih merasa takut dengan energi 
luar biasa yang dia lepaskan. Begitu dia terluka, dia memastikan untuk meningkatkan jarak 
mereka. 

"Tidak mungkin ?! Astaga, pedangku terpotong dengan pedangnya? " 

Pelayan lain mengambil posisi jaga untuk melindungi temannya yang terluka. Dua dari 
dayang baru lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, tetapi mereka tampaknya tidak 
memiliki kekuatan regeneratif, karena lengan kanan mereka tampak melemah. 

"Ugh, rambut merah dan api merah? ... tidak mungkin ... kau adalah Raja Api, Lee Hameng?" 

Mata mereka membelalak saat mereka menatapnya. 

Meskipun mereka tidak aktif di Wulin, mereka masih mengetahui wali yang dikenal sebagai 
anggota paling setia dan terampil di dalamnya. 

"Apa?" 

Mendengar kata-kata pelayan istana, pemimpinnya, Yeogwol, memandang pria bertopeng 
itu dengan kaget. 
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"Kamu adalah Raja Api? Tangan kiri Penguasa Kultus Iblis? Tunggu... tunggu sebentar... jika 
memang begitu, maka yang bertopeng di sebelahnya adalah Marakim? " 

Itu tidak lain adalah Great Guardian Marakim, Guardian of the Wulin yang terkenal. 

Ratusan master telah mati di tangannya, dan dia dikenal sebagai yang terbesar dari tiga 
Penjaga Kultus Iblis. 

Raja Api dan Pengawal Agung dari Kultus Iblis. 

Yeongwol, yang tidak bisa menebak identitas sebenarnya dari pria yang menggunakan 
energi Sky Demon, sekarang gemetar saat dia membuka mulutnya. 

"Lalu, maka kamu harus menjadi... Penguasa... dari... Kultus Iblis?" 

Source : 
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Chapter 356 
Bab 356: Darah Para Monster (1) 

Istana Kekaisaran dan Wulin menandatangani perjanjian non-agresi. 

Itu adalah gencatan senjata, di mana satu pihak tidak akan mengganggu cara kerja pihak 
lain, namun, tidak satu pun dari mereka yang akan berdiri diam ketika sebuah kelompok 
bersenjata menyusup ke markas mereka. Di Istana Kekaisaran, Wulin selalu diperlakukan 
sebagai ancaman dan dengan hati-hati tetap di tempatnya. 

Kultus Iblis dianggap yang paling mematikan oleh Istana Kekaisaran sejak perang. Penjaga 
diciptakan sebagai kekuatan tersembunyi untuk melindungi Istana Kekaisaran dari 
ancaman internal sejak zaman Raja Taejo. 

'Tempat di mana seseorang dapat menikmati kekuatan mereka dengan sekuat tenaga.' 

Dari tiga kekuatan besar, hanya Kultus Iblis yang aneh. 

Dua kelompok lainnya adalah kelompok besar dari banyak klan sehingga arah, kerja, dan 
kekuatan dapat bergeser kapan saja, tetapi kultus Iblis adalah sistem kerja bertenaga satu 
orang. Sama seperti bagaimana keluarga Kekaisaran mewarisi takhta. 

"Kupikir mereka berasal dari klan Wulin yang mengembara, tapi ternyata Tuhan sendiri." 

Itu adalah fakta yang terkenal bahwa kultus Iblis memiliki ribuan orang percaya. Semua 
orang mendengar bahwa ribuan pria dari Kultus Iblis bahkan akan melompat ke api neraka 
dengan satu perintah dari Tuhan mereka. 

Jika orang yang begitu kuat, Penguasa Kultus Iblis, menyimpan perasaan sakit hati 
terhadap keluarga Kekaisaran, Kekaisaran Daemyeong tidak akan mampu menangani 
situasi ketika keadaan menjadi tidak terkendali. 

"Kamu, kamu adalah Penguasa Kultus Iblis?" 

Yeonwol tidak bisa menyembunyikan suaranya yang gemetar ketika dia bertanya pada 
Chun Yeowun. 

Chun Yeowun tidak repot-repot memberinya jawaban yang tulus. Sebaliknya, dia 
mengucapkan kata-kata yang membuat Yeongwol meragukan telinganya. 

"... Aku tidak bisa membuang waktu di sini." 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 
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Dia tidak pernah menyangka bahwa Hameng tidak hanya terkenal di Wulin, tetapi juga di 
Istana Kekaisaran. Dia menduga bahwa rambut merahnya yang menunjukkan identitas 
mereka. 

[Hmm, maafkan aku.] 

Hameng meminta maaf pada Chun Yeowun. Sejujurnya, dia tidak berniat melakukan ini. 
Sebelum meninggalkan Kultus Iblis, Chun Yeowun meminta Hameng untuk mewarnai 
rambutnya hingga hitam. Namun, tidak seperti dia menolak, dia sebenarnya dengan rela 
mewarnai rambutnya untuk menyamarkan dirinya, tetapi setiap kali dia menggunakan 
energi batinnya, rambutnya kembali ke warna aslinya. 

'Setidaknya aku harus menggunakan tudung!' 

Kecuali ada sesuatu yang membutuhkan perhatian segera, dia harus tetap bersembunyi. 
Hameng tahu bahwa seseorang pasti akan mengenalinya dari rambutnya, namun dia hanya 
menutupi wajahnya. Untuk berpikir bahwa dia dikenali dalam hitungan detik selama 
pertemuan pertamanya. 

Pemimpin Yeongwol. Tidak bisa menyembunyikan rasa malunya lagi. 

'Dia-dia tidak menyangkalnya.' 

Hameng tidak langsung menegaskannya, tapi kehadiran Penguasa Kultus Iblislah yang 
menjawab pertanyaannya. Siapa lagi yang akan dikawal oleh Penjaga Kultus Iblis, jika 
bukan Tuan mereka? 

'Agar Lord of the Demonic Cult menyerang Istana Kekaisaran.' 

Di bawah kesan Yeongwol, Penguasa Kultus Iblis tidak takut. Ini merujuk pada reputasinya 
di dalam Wulin. Namun, pada kenyataannya, Tuhan berbeda dari desas-desus. 

Bukankah dia salah satu Penguasa yang menandatangani perjanjian non-agresi dan 
memiliki hubungan yang adil dengan Kaisar? 

'Bagaimana saya harus bertindak sekarang?' 

Menurut aturan Kekaisaran dan Penjaga, siapa pun yang diketahui telah masuk tanpa izin 
ke Istana Kekaisaran harus ditekan tanpa syarat, terlepas dari status mereka. Mereka bisa 
dibunuh jika terjadi pemberontakan. 

Namun, Yeongwol merasa sulit untuk mengambil keputusan. Dia bahkan tidak bisa 
menebak apa yang akan terjadi padanya jika dia menyentuh Penguasa Kultus Iblis. 

Swoosh! 

Kedua pelayan inspeksi sedang menunggu perintahnya. 
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'Jika dia adalah Penguasa kultus Iblis ... keuk!' 

Jika Lord of the Demonic Cult menyerbu sendirian, dia pasti akan mencoba 
memusnahkannya. Namun, saat dua penjaga cerdas itu muncul, Yeongwol tidak yakin 
harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa akan sulit untuk 
menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, dia menemukan trik yang sangat bagus. 

'Ah! Baik! Karena sudah begini, aku bisa membawa mereka ke istana Penjaga dan 
menangani mereka. ' 

Istana Penjaga dipenuhi dengan orang-orang terampil termasuk seorang Pejuang Agung 
Guru. Tampaknya lebih baik membawa mereka ke pemimpin kedua, yang memiliki 
kekuatan eksekutif dan pengambilan keputusan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. 
Dengan sopan, Yeongwol berkata pada Chun Yeowun: 

"Jika Anda tuan, apakah Penguasa Kultus Iblis, bagaimana kalau kita membicarakan ini?" 

Dia dengan hati-hati berbicara. Jelas, tidak masuk akal menyebut mereka penyusup di 
wajah mereka. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman karena 
mereka tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dia melanjutkan percakapan. 

"Pertama-tama, maafkan saya atas kekasaran saya karena saya tidak menyadari status 
mulia Anda." 

Leader Yeongwol menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mempertimbangkan bahwa 
mereka berada di Istana Kekaisaran, tempat tinggal Kaisar, dia memperlakukan Penguasa 
Kultus Iblis sesuai dengan itu. 

Yeongwol perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara. 

"Saya masih ingin menegaskan. Tuhan memasuki Istana Kekaisaran tanpa pemberitahuan 
sebelumnya meskipun ada perjanjian non-agresi. Jadi, jika Anda dapat mempertimbangkan 
untuk meninggalkan misi Anda, kami akan dengan senang hati menutup mata. " 

Dia mencoba yang terbaik untuk bersikap sopan. Namun, dia mengatakan seolah-olah Chun 
Yeowun yang salah. Dan kata-katanya berlanjut. 

"Nah, bagaimana kita bisa menganiaya bangsawan seperti itu? Kita bisa melanjutkan 
pembicaraan di Istana Penjaga bersama dengan yang lain agar masalah ini bisa ditangani 
semulus mungkin. Saya tahu bahwa Anda mungkin merasa waspada terhadap kami, tetapi 
saya akan melayani Anda dengan sungguh-sungguh. " 

Menyatukan kedua tangannya, dia sekali lagi membungkuk. Wanita itu pintar. Dengan 
melakukan itu, dia mengharapkan negosiasi tanpa terlihat kasar. Chun Yeowun bukanlah 
lawan yang ingin dia lawan lagi. 
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Dia akan mampu mencegah pengorbanan yang sia-sia, menyelamatkan muka untuk 
anggota Guardian lainnya. 

'Huhu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jika Anda adalah bagian dari Wulin, 
Anda tidak dapat bertindak keras kepala seperti prajurit mana pun karena Anda dianggap 
sebagai Tuan sekarang. Selain itu, jika identitasnya terungkap, akan sulit baginya untuk 
membuat keributan di Istana Kekaisaran. ' 

Dia sombong saat memikirkan rencana yang dia buat. Yeongwol memandang Chun Yeowun 
dan menunggu jawabannya. 

Menyeringai! 

Chun Yeowun menunjukkan senyum ringan. Yeongwol, yang menganggapnya sebagai 
reaksi positif, mengira triknya berhasil. 

'Saya melakukannya!' 

Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah membawa Lord dan anak buahnya ke Istana 
Penjaga, melaporkannya ke pemimpin pertama atau bahkan Kaisar, dan menunggu 
perintah mereka. Faktanya, dia berharap perjanjian non-agresi antara Istana Kekaisaran 
dan Wulin berantakan karena situasi ini. 

'Mudah-mudahan, Yang Mulia, yang mendengar laporan dari pemimpin pertama, marah 
dan memerintahkan penghancuran seluruh Wulin. Hohoho! ' 

Hanya memikirkannya saja sudah menyenangkan. 

Dia adalah tipe orang yang mengira bahwa orang-orang Wulin tidak akan pernah bisa 
berdiri sejajar dengan keluarga Kekaisaran. Jika apa yang dia harapkan terjadi, semua 
orang akan berada di bawah Kaisar. 

"Kamu telah membuat pilihan yang benar. Sekarang ikuti m... " 

Puhk! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tebasan terdengar di 
telinganya. 

Suara mereda dan garis merah muncul di tubuh lima dayang yang berdiri di antara Chun 
Yeowun dan Yeongwol. 

"Apa?" 

Saat dia kembali ke dunia nyata, dia menyadari bahwa leher para dayang dipotong. 

-gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 
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Darah mengucur dari tubuh mereka membasahi pakaian mereka. Karena sisik pada 
mereka, para wanita tidak dapat menggerakkan tangan mereka dengan segera. Yeongwol 
kaget dengan apa yang terjadi, yang bisa dilihatnya hanyalah bilah tangan biru cerah pada 
Chun Yeowun. 

'Pedang Udara?' 

Jelas bahwa ini tidak ada bandingannya dengan Air Sword lainnya. 

"Ini...! Ini! ...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membunuh semua dayang. Melihat 
Yeongwol gagap, Chun Yeowun membuka mulutnya untuk memberi tahu niatnya. 

"Ini menyenangkan saat itu berlangsung. Anda membungkus niat Anda dengan kata-kata 
yang baik, tetapi pada akhirnya, Anda akan menikam saya dari belakang? " 

"Uh, kapan aku mengatakan itu? Apa aku bertingkah seperti itu? Saya akan membantu 
Anda sementara kita berbicara dengan para pemimpin yang lebih tinggi... " 

"Berhenti dengan omong kosong." 

Energi kuat mulai memancar dari tubuhnya. Itu adalah momentum energi yang kadang-
kadang datang dari Kaisar. Yeongwol terdiam tanpa menyadarinya. 

"Kamu wanita tua, kamu memutar lidahmu seperti rubah. Saya dengan jelas 
memperingatkan Anda. Saya rasa itu cukup baik melihat bagaimana Anda meninggalkan 
orang-orang Anda. " 

Sejujurnya, situasi ini tidak bermanfaat bagi Kultus Iblis. Mereka bersembunyi di Istana 
Kekaisaran untuk menyingkirkan semua mata-mata. Jika saja Penjaga menyerahkan satu 
mata-mata (Penatua Khum) seperti yang diminta Chun Yeowun, dia akan membiarkan 
Penjaga mengambil pujian, sementara dia mendapatkan informasi. 

Rupanya, dia tidak puas dengan itu, Yeongwol menggunakan trik yang terlihat jelas di mata 
semua orang. 

"A-apa kau tidak takut dengan efek samping dari perilaku seperti itu? Jika Yang Mulia 
diberitahu tentang kekacauan seperti itu, perjanjian non-agresi akan dilanggar. " 

Ketika rencananya tidak berhasil, Yeongwol memutuskan untuk menggunakan nama 
Kaisar untuk keuntungannya. Dengan bibir melengkung, Chun Yeowun berbicara. 

"Siapa yang akan memberi tahu Kaisar jika kalian semua mati di sini?" 

"K-kamu!" 
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Mata Yeongwol bergetar, tidak bisa fokus. Dia mencoba mengubah dirinya menjadi sosok 
yang menonjol tetapi akhirnya berjalan ke tepi tebing. 

'Itu, itu adalah kesalahpahaman saya.' 

Ada dua jenis lawan, satu yang bisa ditangani dengan kata-kata, dan yang lainnya, di mana 
kata-kata tidak boleh digunakan. Bodohnya, dia akhirnya menjadi yang terakhir. 

"Great Guardian dan Left Guardian. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu orang pun. " 

"Iya!" 

Atas perintah Chun Yeowun, keduanya menerima perintah itu. 

Seolah-olah mereka sedang menunggu perintah untuk jatuh, mereka melompat ke depan 
membuat Yeongwol dan para dayang lainnya bertindak seperti manusia biasa yang perlu 
diselamatkan. 

"H-berhenti! Jangan melangkah lebih jauh! " 

Tidak seperti pemimpin, ekspresi para dayang menjadi terus terang. Begitu perintah jatuh, 
Penjaga Agung Marakim dan Penjaga Kiri Hameng bergerak untuk melaksanakannya. 
Kecepatan dan efisiensi mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit lain saat 
mereka pergi untuk membunuh mereka semua. 

Mereka adalah Penjaga Kultus Iblis berperingkat jahat. 

Phat! 

Para dayang mencoba menyerang Hameng dengan api Qi dari segala arah, tetapi tidak ada 
yang bisa menyentuh sehelai rambutnya. 

"Nyala api itu tidak bekerja padaku!" 

Puhk! Puhk! 

Mereka bukan tandingan keahliannya. Sebaliknya, mereka terkena pedang merah Hameng. 

Mereka adalah dayang-dayang yang tidak bisa merasakan sakit, jadi meskipun mereka 
dipotong atau ditusuk, mereka terus menyerang sampai mereka tidak bisa bergerak lagi. 

Puhk! Dentang! Gedebuk! 

Pedang memotong para wanita dan mereka jatuh ke lantai tidak bisa bangun. Mereka 
menjadi tidak bergerak karena energi yang dilepaskan Hameng saat menggunakan Pedang 
Api. Tidak ada orang yang bisa hidup dengan efek samping pedang Hameng. 
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Memotong! Memotong! Menembus! 

Dengan julukan Dewa Angin, Marakim bergerak lincah, memotong leher para dayang 
dengan kecepatan angin. Dia bergerak dengan kelincahan sehingga bahkan para dayang 
yang menunjukkan gerakan tangguh binatang tidak dapat menilai apa yang sedang terjadi. 

'Di-dimana ...' 

Puhk! Gedebuk! 

Bahkan jika mereka tidak dapat merasakan sakit, mereka tidak bisa menahan rasa takut 
terhadap lawan yang tidak terlihat. 

"Aku tidak bisa melihatnya." 

Wajah orang-orang yang tersisa di halaman menjadi pucat. Hampir setengah dari wanita 
pengadilan meninggal. Bahkan dua wanita pengadilan yang cukup terampil untuk 
menangani empat mata-mata Dewa Pedang Enam Klan Bela Diri tampak seperti anak-anak. 

"Dapatkan dirimu dalam game!" 

Yeongwol tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam kebingungan saat tabel berubah. 
Menggigit bibirnya, matanya memandangi. 

Aku akan menjaga pemimpinnya. 

"Tuan ... Penguasa Kultus Iblis?" 

"Jangan takut. Tidak peduli apa yang Anda rencanakan, saya bisa menghentikannya. " 

Tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi, setidaknya tidak setelah dia tahu identitas 
aslinya. Dia tahu bahwa dia adalah Penguasa Kultus Iblis, dan juga bertarung dengannya 
untuk sesaat. 

Dari pengetahuannya, dia sepertinya kurang terampil dari 2 penjaga. 

'Saat kami bertarung sebelumnya, kami berada di level yang sama. Jika yang lain 
bergabung, saya bisa menaklukkannya. ' 

Jika Penguasa Kultus Iblis ditangkap, kedua pengawalnya akan berhenti. 

"Untuk membuat celah di antara kita dengan berkolaborasi dengan orang lain!" 

"Kasihan!" 

Kedua pelayan istana ragu-ragu sejenak sebelum mereka lari ke Chun Yeowun. 
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Astaga! 

Salah satu bahu pembantunya kena, sendinya kesulitan bergerak karena bentrok dengan 
Hameng sebelumnya. Meski begitu, mereka tetap membidik kepala Chun Yeowun sambil 
membuka pedang mereka. 

Phat! 

"Bidik pada saat mereka menghentikan serangan mereka." 

Dalam nafas, Yeongwol pindah dari posisinya ke belakang Chun Yeowun saat dua pelayan 
menghadapinya di depan. Gerakannya cepat, dia tidak bisa dibandingkan dengan dayang-
dayang atau mata-mata. 

Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! 

Saat pedang mengarah ke kepala, itu berubah menjadi cambuk. Namun, bahkan saat dia 
memegang cambuk pedangnya yang menyala tepat di depan Chun Yeowun, dia tidak 
terlihat takut. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Saat kepercayaan dirinya berubah menjadi kebingungan, tangan Chun Yeowun bergerak 
seperti kilat dan menggenggam pergelangan tangan pelayan yang mengayunkan pedang. 

Mengambil! 

'Itu-tidak masuk akal. Untuk melakukan ini di tengah memegang! ' 

Itu tidak seperti pedangnya telah dihancurkan, tapi dia diblokir secara langsung. Chun 
Yeowon memegangi tangannya yang menyala-nyala seolah-olah itu tidak menimbulkan 
rasa sakit. Dia terkejut. Meretih! 

'Ugh, ini dingin!' 

Rasa dingin yang kuat menyebar ke tulangnya. Cukup mengejutkan bahwa tangannya 
tertangkap, tetapi ketika dia mencoba menariknya dari genggaman Chun Yeowun, sesuatu 
yang lebih membingungkan terjadi. 

Retak! 

"Ahhh! T-tunggu! Apa yang kamu lakukan..." 

Chun Yeowun memperkuat tangannya, mengangkat tubuhnya seolah-olah dia adalah 
boneka, dan melemparkannya ke samping saat para pelayan bersiap untuk menyerangnya. 

Jatuh! 
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Kuakkk! 

"Puhk! Bang! " 

UGH! 

Saat mereka dilempar ke lantai, dampaknya pada pelayan pengadilan yang terluka tidak 
terdeteksi. Kekuatan yang dia gunakan untuk melempar pelayan itu membuat retakan 
lantai batu yang berada di bawah titik benturan. Mereka semua merasa tidak berdaya 
melawan Chun Yeowun. 

Wheeing! 

Saat itulah Yeongwol, yang sedang menunggu celah, memukulnya. Dia membiarkan lengan 
merahnya yang terbakar ditutupi dengan sisik dari lengan bajunya. 

"Ambil ini!" 

Phat! 

Nyala api Qi memancarkan kekuatan yang ingin membakar semua yang mengelilinginya. 
Itu adalah momen yang dia tunggu-tunggu. 

Namun, itu tidak berjalan sesuai rencana. 

Keran! 

Dia berpikir bahwa ketika dia menyerangnya dari belakang, Chun Yeowun akan berbalik 
dan menghalanginya. Tapi Chun Yeowun menjauh. 

'Kotoran!' 

Berkat itu, apinya Qi tidak bisa mencapai Chun Yeowun. Namun, Chun Yeowun, yang 
merasakan energi yang meningkat di belakangnya, melompat dan bergerak ke arah 
berlawanan di halaman. 

'Tidak mungkin!' 

Langkah! Langkah! Langkah! Langkah! 

Tangan Chun Yeowun memegang pedang yang dijiwai dengan Qi hitam saat dia 
mempersempit jarak di antara keduanya. Dengan pedang hitam menyala, Chun Yeowun 
memukul sisi tubuhnya. Dia mengincar tangannya yang menahan api. 

'Aku harus menghindarinya!' 
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Biasanya, dia akan percaya bahwa sisik di tubuhnya bisa melindunginya. Tapi energi dari 
pedang Qi hitam menanamkan ketakutan dalam dirinya. 

'A-Aku harus menghindarinya dengan segala cara!' 

Karena terkejut, dia mencoba memaksa dirinya untuk berhenti. Meskipun mengerahkan 
lebih banyak energi daripada yang dia miliki dapat menyebabkan kerusakan internal, dia 
merasa bahwa cedera internal jauh lebih baik daripada memotong lengannya. 

Menyentak! 

Melihat darah menyembur dari sisi tubuhnya, dia menarik lengannya menjauh. 

"Aku memang memperingatkanmu pada awalnya," 

Mata Yeongwol menatap Chun Yeowun yang berbicara dengan dingin. Logam dingin 
melewati pergelangan tangannya bahkan sebelum dia bisa mendapatkan kembali 
ketenangannya. 

Memotong! Thuk! 

Mata Yeongwol membelalak saat dia menyadari apa yang terjadi. Dia berteriak sangat 
keras sehingga pembuluh darah mulai muncul di leher dan wajahnya. 

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" 

Source : 
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Chapter 357 
Bab 357: Darah Para Monster (2) 

Sama seperti dayang lainnya, Yeongwol tidak bisa merasakan sakit apapun. Tapi berapa 
banyak orang yang bisa tenang melihat tangan mereka terpotong dan jatuh ke lantai tepat 
di depan mereka? Dia berharap pedang hitam itu berhenti, tapi tangannya terpotong dalam 
satu serangan. 

"UGHHHH!" 

'Bahkan timbangan di tanganku tidak mampu menahan kekuatan.' 

Energi Yeongwol tidak ada bandingannya dengan wanita istana lainnya, tapi bahkan itu 
tidak cukup untuk menahan pedang Chun Yeowun. 

Berkedut! Berkedut! 

Pembuluh darahnya menggeliat seperti cacing tanah di lengannya yang terputus. 
Kemampuannya untuk beregenerasi telah dimulai, itu tidak menghentikan darah mengalir 
keluar. Sepertinya dia tidak memiliki kemampuan regeneratif sama sekali. Rasa syok 
karena tangannya dipotong di depannya berlangsung sesaat dan ketika Yeongwol 
mendongak... 

Memotong! 

Ujung tajam pedang Chun Yeowun menekan leher tuanya yang keriput. Jelas baginya 
bahwa Chun Yeowun menginginkan dia mati. 

'Ugh! Monster ini! ' 

Dari saat dia bentrok dengannya, dia berpikir bahwa keahliannya dapat diuraikan olehnya 
tetapi ternyata itu hanyalah ilusi. Dia tidak menyadari kemampuan Chun Yeowun. 

'Apakah saya akan mati seperti ini?' 

Sensasi ketakutan yang dia rasakan ketika ujung pedang hitam menyentuhnya tidak bisa 
dilepaskan. Begitu menjadi jelas bagi Yeongwol bahwa Chun Yeowun berniat 
membungkamnya dengan cara apa pun, kesopanannya menghilang. Dia mulai mengubah 
taktik. 

"Uh! Apakah Anda membutuhkan bantuan untuk meninggalkan Istana Kekaisaran dengan 
lancar? " 

Nada bicara dan gayanya menjadi tidak sopan. Sikap yang hampir identik sejak pertama 
kali dia berbicara dengannya. Sifat manusia tidak akan pernah berubah. 
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"Apa menurutmu aku akan kesulitan keluar?" 

"Ha! Anda meremehkan Istana Kekaisaran. Anda membuat keributan seperti itu dan Anda 
pikir tidak ada yang akan memperhatikan Anda. " 

Pertarungannya bersama dengan pertempuran antara dayang Guardian dan prajurit East 
Spear membuat keributan sehingga bahkan East House di dekatnya, pangkalan Tombak 
Timur, dan Pengawal Emas yang bertugas sebagai penjaga malam, pasti akan 
menyadarinya. 

"Begitu mereka tiba, kamu akan dianggap sebagai musuh Istana Kekaisaran! Pembunuh! 
Huhuhu, jangan sembarangan memimpikan omong kosong tentang kabur! " 

Dia mengakui bahwa Chun Yeowun adalah lawan yang kuat tetapi dia berpikir bahwa dia 
tidak dapat menangani kekuatan Istana Kekaisaran secara keseluruhan. 

"Jika Istana Kekaisaran menjadi lebih ribut dengan kedatangan orang lain, bahkan pejabat 
tinggi dari Penjaga akan datang. Dan mereka jauh lebih kuat dariku! Anda tidak akan 
pernah bisa melewati mereka! Kultus Iblis akan lenyap! " 

Yeongwol dibutakan oleh kekuatan yang dia pikir dimiliki Istana Kekaisaran. Namun, 
reaksi Chun Yeowun aneh. Dia tidak menunjukkan kegelisahan pada informasi atau 
memiliki pemikiran apapun, seolah-olah dia tidak peduli padanya. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Melihat perilakunya yang acuh tak acuh, dia bertanya-tanya. Tapi ujung pedang yang ada di 
lehernya segera menyentuh pipi kanannya. 

Keran! 

"Apa..." 

Memotong! 

"UGHHHH!" 

Bahkan sebelum dia bisa bertanya, pedang Chun Yeowun menembus pipinya dari satu sisi 
ke sisi lain, dan menariknya keluar. Yeongwol menjerit saat mulutnya sobek dan digantung 
karena syok. 

"A-apa yang kamu lakukan!" 

Kata-katanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Chun Yeowun menjawab 
sambil mengasihani dia. 

"Aku mencoba memotong lidahmu, tapi sepertinya tidak berhasil." 
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"A-Apa ?!" 

Yeongwol merasakan hawa dingin di punggungnya karena kata-katanya. Saat pedang 
didorong ke dalam mulutnya, dia memastikan untuk menyelamatkan lidahnya dengan 
mendorongnya ke bawah, jika tidak maka lidahnya akan terpotong. 

Shhhhhhkkkkk! 

Pembuluh darah di pipinya sekali lagi mulai beregenerasi. Kemampuan regeneratif seperti 
itu sulit dibayangkan manusia memilikinya. Melihatnya, luka kecil dengan mudah sembuh 
sementara anggota tubuhnya, yang benar-benar terpotong, tidak ada harapan. 

'Wah! Wah! Mengapa mereka belum datang? ' 

Meskipun lukanya sembuh, Yeongwol mulai menjadi tidak sabar memikirkan menghadapi 
lebih banyak penghinaan dari Chun Yeowun. Orang-orang di sekitar Guest House pasti 
pernah mendengar keributan mengingat betapa biasanya malam yang sepi. Bahkan 
Tentara Kekaisaran seharusnya sudah tiba. Meremehkan Yeongwol yang cemas, Chun 
Yeowun mendecakkan lidahnya. 

"Kamu bodoh" 

"Apa?" 

"Jangan bilang kamu mengira aku tidak memikirkan semuanya?" 

"Maksud kamu apa?" 

Kata-kata Chun Yeowun membuat Yeongwol melihat sekeliling dengan bingung. 

Seluruh area ini telah ditutupi dengan Penyumbatan Suara. 

"Penyumbatan Suara-Sou ?! Omong kosong apa yang kau katakan ?! Bagaimana itu bisa 
digunakan di area seluas itu ?! " 

Dia berteriak kaget. Yeonwol selalu menganggap dirinya sebagai seseorang yang setara 
dengan komandan karena sifat dari keterampilan dan kemampuannya. Dia mahir dalam 
Penyumbatan Suara Mendalam di area tertentu, namun, hanya di ruangan kecil dia bisa 
mempertahankan penyumbatan suara. Dia menjadi kelelahan karena menyimpan energi 
internal selangit yang digunakan untuk itu. 

'Mustahil! Apakah dia memiliki energi internal tak terbatas untuk membuatku tampak 
begitu tidak berguna? ' 

Bahkan jika energi internalnya meningkat sepuluh kali lipat, masih mustahil baginya untuk 
memblokir suara dari halaman utama Guest House yang luas. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Sepertinya Anda adalah salah satu orang stereotip yang mengatakan -" karena saya tidak 
bisa melakukannya, tidak ada yang bisa "" 

"Itu... tidak masuk akal." 

Dia menemukan kenyataan tidak dapat diterima. Dia ingin menolak apa yang ditunjukkan 
matanya padanya. Tetap saja, dia menunggu, dia menunggu untuk mendengar sejenis 
suara, tapi itu sia-sia. Itu artinya kata-kata Chun Yeowun memang benar. Suara telah 
terputus sama sekali. 

"Tubuhmu sepertinya beregenerasi, tapi akankah itu beregenerasi jika aku memotong 
tenggorokanmu?" 

Ssst! 

Dia mengangkat pedang hitamnya, memeriksa apakah dia bisa memotong tenggorokannya 
atau tidak. Yeongwol memucat saat melihat itu. 

'Tidak! Tidak! Jika ini terjadi, bahkan seseorang yang sekuat aku akan menemui ajal anjing! 
' 

Kematian seekor anjing berarti mati dengan kebenaran yang terdistorsi. Dia tidak bisa 
membiarkan itu terjadi padanya. Jadi untuk menghindari itu, Yeongwol berteriak putus asa. 

"Jika-Jika kamu membunuhku, anak buahmu akan mati juga!" 

"Jangan bicara omong kosong" 

Tepat sebelum meninggal, dia mulai berbicara tentang sampah. Mengabaikan kata-katanya, 
Chun Yeowun mengangkat pedangnya setelah menyesuaikan sudut untuk serangan yang 
tepat. Memegang tangannya yang terputus di dekat dadanya, dia memohon dengan 
sungguh-sungguh. 

"The-Guardians saat ini telah menangkap tiga mata-mata yang mengenakan topeng dan 
baju besi emas pada mereka. Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda tidak mengenal 
mereka, bukan? " 

Pang! 

Segera pedang Chun Yeowun, yang siap menghantam tenggorokannya, berhenti di udara. 
Dia berkata bahwa ada tiga orang yang memakai baju besi emas. Mereka adalah orang-
orang yang dia kenal. 

"Apakah mereka tertangkap?" 
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Mereka memutuskan untuk bertemu dengan Zhu Taikhan di kediamannya malam ini. Chun 
Yeowun tidak tahu bahwa mereka tertangkap. Melihat Chun Yeowun berhenti, harapan 
muncul di mata Yeongwol. 

'Berhasil. Jadi, mereka adalah bawahan pria ini! ' 

Dia hanya memiliki sedotan terakhir ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan 
berhasil! Wajahnya yang berkeringat yang nyaris tidak memiliki kewarasan, akhirnya 
menemukan sedikit harapan. 

Anda mengatakan bahwa Guardian menangkap mereka? 

"Y-ya!" 

Chun Yeowun, yang tampak tidak peduli sampai beberapa saat yang lalu, mengerutkan 
kening. Itu membuat Yeongwol merasa senang. Akhirnya, dia menemukan kelemahannya. 

'Kupikir dia monster yang kejam, tapi kurasa tidak' 

Sulit dipercaya bahwa Chun Yeowun tidak mau meninggalkan bawahannya begitu saja. 
Selalu ada desas-desus tentang Penguasa Kultus Iblis yang kejam kepada orang lain, tetapi 
benar kepada anggotanya. Yeongwol memutuskan untuk menggunakan rumor ini untuk 
melawannya. 

'Seandainya dia mengikutiku ke Guardian Hall memberitahunya bahwa aku akan 
membebaskan mereka ...' 

Dia entah bagaimana bisa menggunakan situasi itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 
Begitu dia mencapai Aula Penjaga, dia bisa berteriak untuk memberi tahu mereka bahwa 
dia adalah musuh, dan mereka akan segera menyerangnya. Jika dia membawanya ke Tetua, 
kekuatan tersembunyi sebenarnya dari Istana Kekaisaran, bahkan Penguasa Kultus Iblis 
akan berlutut, itulah sebabnya dia dengan hati-hati mencoba memancing Chun Yeowun. 

"Jadi, jika Anda bisa mengampuni saya, orang-orang Anda bisa dibebaskan ..." 

Puck! 

"HAH?!" 

Mata Yeongwol kaget. Dia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dan imajinasinya. Bahkan 
sebelum dia bisa memberikan kesepakatannya, Chun Yeowun mengayunkan pedangnya. 
Tenggorokannya terasa kering dan dingin saat pedang itu semakin mendekat. 

"A-apa yang kamu lakukan ?!" 

Kamu rubah licik dan bertele-tele, mati saja! 
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"!?" 

Shhhiiinnngg! Tuk! 

Saat kata-katanya jatuh, pedang Chun Yeowun bergerak dan penglihatannya menjadi kabur 
saat dia jatuh. Baru setelah kepalanya jatuh ke tanah, dia menyadari bahwa dia telah 
dipenggal. Apakah itu efek samping dari kekuatan regenerasinya yang tidak normal? 
Meskipun lehernya dipotong, dia tidak langsung mati. 

'B .. bagaimana ... bagaimana bisa jadi begini?' 

Itu hanya sesaat. 

Retak! 

Chun Yeowun meremukkan kepala Yeongwol yang saat ini tergeletak di tanah. Akhir yang 
menyedihkan bagi seseorang yang berusaha bekerja keras sepanjang waktu. 

Ssst! Ssst! Ssst! 

Di depan Chun Yeowun, yang tampak kesal, Penjaga Agung Marakim dan Penjaga Kiri 
Hameng muncul dari atap. Saling menyatukan tangan, Lee Hameng dan Marakim 
menyapanya. 

"Perintahmu telah dijalankan!" 

Merekalah yang membunuh semua dayang. Rasanya tidak benar untuk memukul atau 
membunuh wanita, tetapi melihat bagaimana mereka bertindak, mereka melakukan tugas 
itu dengan serius. Mereka memastikan untuk tidak menggunakan ilmu pedang dari Kultus 
Iblis sebanyak mungkin. Itu mungkin akan membuat orang lain sulit menebak luka atau 
penyebab kematian dari mayat tersebut. Itulah mengapa Chun Yeowun tidak menggunakan 
Pedang Iblis. 

"Kalau begitu ... haruskah kita mengambil orang ini dan mundur?" 

Lee Hameng bertanya, menunjuk ke pria botak yang pingsan di tanah. Chun Yeowun 
menghela nafas. 

"Saya ingin melakukan itu, tetapi yang lain telah ditangkap." 

"Apakah kamu membicarakan tentang mereka?" 

Pada kejadian yang tak terduga, kedua Penjaga terkejut. Mengejutkan bahwa orang-orang 
terlatih yang memata-matai dan pembunuhan tertangkap. Great Guardian Marakim, 
bertanya dengan hati-hati. 

"Apa yang akan Anda lakukan, Tuanku?" 
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Diketahui bahwa mata-mata akan dibunuh, tetapi untuk menyelamatkan anak buahnya 
yang terjebak, Chun Yeowun tidak punya pilihan lain selain menerobos masuk. Selain itu, 
Chun Yeowun tidak mengetahui lokasi Balai Penjaga, seperti yang diketahui. tersembunyi 
dari semua orang. Itu adalah tempat yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh anggota 
Blade God Six Martial Clan. 

"Tuhan, secara realistis, menyelamatkan mereka seharusnya tidak menjadi pilihan bagi 
kita. Sayang sekali, tapi... bagaimana kalau kita menyerah begitu saja? " 

Guardian kiri, Lee Hameng menyarankan pilihan yang rasional. Anggota kami sudah 
diajarkan untuk bersiap jika mereka tertangkap oleh musuh. Jika sulit melarikan diri, 
mereka harus bunuh diri. 

Grunt! 

'Ugh... apakah benar-benar tidak ada pilihan lain selain meninggalkan mereka?' 

Hu Bong menggigit bibir memikirkan meninggalkan anggotanya, bagaimanapun, bahkan 
dia tahu bahwa tidak ada cara konkret untuk membantu mereka. Saat itulah Chun Yeowun 
menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

"Jika saya memutuskan untuk meninggalkan orang-orang yang saya angkat dengan tangan 
saya sendiri, saya tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Saya tidak tahan dan membiarkan 
mereka bunuh diri hanya karena mereka tertangkap. " 

Chun Yeowun memandangi kepala Yeongwol yang hancur saat mengucapkan kata-kata itu. 
Ketika dia memutuskan untuk menyusup ke Istana Kekaisaran, dia menyadari fakta bahwa 
ada orang yang menggunakan metode dan trik unik. 

"Ah... lalu apa yang akan kita lakukan?" 

Lee Hameng, yang menentang operasi penyelamatan karena risikonya, bertanya dengan 
cemas. Tapi bukan Chun Yeowun yang menjawab... 

"Beberapa masih bernapas" 

Tiba-tiba, Marakim menunjuk pelayan inspeksi yang berada di lantai. Semua wanita 
pengadilan lainnya sudah mati, tapi keduanya tetap hidup. Dia berbicara. 

"... Great Guardian. Apakah mereka akan tunduk kepada kita dengan mudah? " 

Apakah mereka benar-benar akan memberikan lokasi Aula Penjaga Istana Kekaisaran 
hanya karena mereka membantai beberapa dayang? Tapi Chun Yeowun ingin 
menggenggam benang apapun yang dia bisa. Jika dia punya waktu, dia bisa membawa 
mereka keluar, memasukkannya dengan obat-obatan dan membuat mereka mengaku, 
tetapi Chun Yeowun tidak punya waktu, juga tidak praktis melakukannya di halaman. 
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Namun, jika mereka melewatkan waktu yang tepat, mereka tidak akan pernah menemukan 
lokasi Balai Penjaga. Apalagi jika tersiar kabar bahwa dayang-dayang dan ketua 
kelompoknya terbunuh. 

Marakim, menggelengkan kepalanya. 

"Tentu saja, musuh tidak akan tunduk pada kita" 

"Hah?" 

Marakim menoleh ke Chun Yeowun dan berbicara. 

"Tuhan, bagaimana ini terdengar?" 

Sudah berapa lama sejak mereka memutuskan untuk berjalan di jalur yang sama dengan 
Penguasa Kultus Iblis? 

'Apakah saya pingsan?' 

Memiliki tubuh yang kuat dan terkutuk yang tidak bisa merasakan sakit terasa luar biasa. 
Karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang kuat, dia pingsan karena 
dikalahkan. 

'Apa yang terjadi?' 

Dia akhirnya menyelesaikan pikirannya dan mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya 
mengkhianatinya. 

Gedebuk! 

"Ah?" 

Apakah ini kelemahan dari ketidakmampuannya untuk merasakan sakit? Dia sama sekali 
tidak menyadari kondisinya sampai dia mencoba untuk bangun. Sayangnya, butuh waktu 
lama baginya untuk menyadari bahwa pergelangan kakinya putus. 

"Kakiku..." 

Menyadari kedua kakinya diamputasi, wajah pelayan menjadi pucat. Rasanya seperti hidup 
di dalam mimpi buruk. 

Apa yang terjadi setelah dia pingsan? 

Di satu sisi, dia menemukan banyak tubuh wanita di tanah saat bau darah mereka 
menyerang hidungnya. 

"Uh... ughh..." 
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Itu cukup busuk untuk membuat matanya terbakar. Ketika dia melihat ke dekatnya, dia 
melihat pakaian yang familiar di tubuhnya. Tangan dan lehernya dipotong secara brutal, 
yang berarti pemiliknya sudah mati. 

"Le .. le... pemimpin!" 

Saat dia pingsan, semua dayang termasuk pemimpinnya terbunuh. Mereka berpapasan 
dengan monster. 

'Berapa lama saya keluar?' 

Hari masih gelap, dan tidak ada yang berkeliaran. Sepertinya tidak ada yang menemukan 
mereka. Pada saat itu, suara yang dalam mencapai telinganya. 

"Ah! Sepertinya seorang dayang masih hidup! " 

Saat dia menoleh ke arah suara itu, dua pria, yang tampaknya adalah kadet Pengawal Emas 
muncul. Mereka tampaknya adalah penjaga malam rumah. 

"Ah! Kebaikan!" 

Salah satu penjaga mengungkapkan keterkejutannya saat melihat pergelangan kakinya 
terpotong. Seorang pria bertopeng putih memeriksa kondisinya. 

"Bukankah kamu seorang pembantu? Apa kamu baik baik saja?" 

Saat orang-orang ini tiba, pelayan yang terkejut itu menjawab. 

"Aku baik-baik saja. Kapan Pengawal Emas datang? ", Dia membongkar. 

Mungkin pertempuran mengerikan itu hanya terjadi sebentar, dan yang lainnya belum 
menemukannya. 

"Kami mendengar keributan, dan ketika dia memasuki East Spear Hall, kami dihadapkan 
pada pemandangan yang mengerikan ini. Ugh! Salah satu penjaga kami telah pergi untuk 
melapor ke kantor pusat kami, orang-orang akan segera tiba. " 

"Ah!" 

"Belum lama ini!" 

Matanya bergetar. Jika kata-kata pria itu benar, itu belum lama sejak pertempuran 
mengerikan itu. Jika demikian, dia harus melaporkannya ke petinggi Guardian untuk 
mencegah Penguasa Kultus Iblis melarikan diri dari luar Istana Kekaisaran. Tapi 
masalahnya adalah kakinya yang putus. 

"A-aku minta maaf, tapi bisakah penjaga itu membantuku?" 
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"Tentu saja. Kami akan membawamu ke rumah sakit Istana Kekaisaran ... " 

"Tidak. itu penting dari itu. Petinggi telah menyusup ke istana, dan mereka mungkin 
melarikan diri. Saya perlu memberi tahu seseorang " 

Mendengar kata-katanya yang tergesa-gesa, salah satu penjaga mencoba menenangkannya. 

"Uh! Benarkah? Itu sangat besar. Tapi jangan khawatir, Pengawal akan segera datang " 

"Tidak. Bukan hanya mereka. Maaf. Bisakah Anda mengangkat saya? Aku... aku akan 
memandu kamu " 

"Memperlakukanmu itu penting. Mengapa membimbing kita ke suatu tempat? " 

"Silahkan! Tolong percayalah padaku! Kita kehabisan waktu! Silahkan!" 

"Uh... ah, baiklah." 

Melihat pelayan yang keras kepala itu, salah satu penjaga meletakkannya di punggungnya 
dan menggendongnya. Sambil berbaring di atasnya, dia menunjuk ke arah barat laut Istana 
Kekaisaran, dan memintanya untuk bergegas. Saat itulah penjaga bertopeng putih yang 
mengikuti mereka dari belakang tersenyum sembarangan. 

Source : 
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Chapter 358 
Bab 358: Darah Para Monster (3) 

"Tuan Penjaga, bisakah kamu lari lebih cepat?" 

"Tidak akan menyenangkan dengan luka di tubuhmu, apa kau akan baik-baik saja?" 

"Tolong jangan khawatir dengan luka kecil ini, dan cepatlah" 

"Baiklah, pegang erat-erat!" 

Desir! 

Penjaga menambah kecepatan mendengar kata-kata dari pelayan yang cemas. Kecepatan di 
mana dia saat ini bergerak, tidak ada bandingannya dengan kecepatan sebelumnya. 

'Ah ... dia cepat!' 

Mata pelayan itu memantulkan keheranan. 

Dia tahu bahwa para Pengawal sedang diajari Seni Bela Diri, tetapi energinya tampaknya 
jauh di atas tingkat Grand Master. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka dapat dilatih 
dengan begitu efisien, tetapi memutuskan untuk bertanya pada kesempatan lain karena dia 
memiliki hal-hal yang lebih penting saat ini. 

"Lewat sana" 

Saat pelayan memberikan arahan, Penjaga akan mengubah arahnya dan melanjutkan. 
Pekarangan istana sangat besar, bahkan dengan dia menambah kecepatan dengan 
menggunakan energi internalnya, dia tidak bisa mencapai tujuan dengan segera. 

Tak lama kemudian, dia mencapai sisi barat laut Istana. 

'Ah...!' 

Sebuah bangunan besar seperti makam berdiri di depan keduanya. Makam ini, yang 
tampak jauh lebih besar dari kediaman Kaisar, adalah kuil kerajaan mantan Kaisar. Sebuah 
tablet terpancang di depan kuil berornamen. 

'Mengapa ini makam Kaisar?' 

Penjaga tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung saat dia menggendong pelayan. 
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Itu adalah reaksi yang bisa diduga. Dia tidak bisa memahami mengapa pelayan itu 
memintanya untuk membawanya ke Kuil Kerajaan mantan Kaisar alih-alih para petinggi. 
Dan tentu saja, makam itu adalah umpan, tidak ada tubuh mantan Kaisar. 

Makam itu untuk memperingati Kaisar ke-1 yang mendirikan Kekaisaran Daemyeong. 

"Mengapa kita ada di sini?", Penjaga menanyai pelayan dengan bingung, ketika tiba-tiba, 
pelayan itu memukulnya. 

"Hei!?" 

Dia tidak terluka karena dia memakai baju besi. Armor itu menjadi merah karena serangan 
api Qi miliknya. Tapi, keselamatannya tidak bertahan lama. Pelayan itu menggunakan 
kedua tangannya untuk meraih lehernya. 

"Batuk! A-apa yang kamu lakukan ?! " 

"Saya, seorang pelayan dari seorang Penjaga, menerima instruksi dan perintah langsung 
dari Yang Mulia. Mulai saat ini, Anda harus melupakan semua yang Anda saksikan 
sekarang. Jika tidak, saya akan memenggal kepala Anda sesuai dengan hukum kerajaan " 

Pada suara yang mengancam dan pilihan kata-katanya, Penjaga tidak bisa menjawab. Dia 
tunduk pada perintahnya karena dia ingin mempertahankan hidupnya. 

"Penjaga di belakang juga" 

"... Dimengerti." 

Setelah mendengarkan jawaban dari Penjaga di belakang mereka, pelayan itu menunjuk ke 
kuil. 

"Silakan masuk" 

"Yo-maksudmu kuil itu?" 

"Iya" 

Begitu dia menjawab, para Pengawal dengan ragu-ragu pergi ke kuil. Segala sesuatu di 
dalamnya gelap seolah-olah lampu kuil dimatikan. Pada siang hari, aroma dupa akan 
masuk ke hidung mereka yang akan masuk. 

Bagian dalam kuil menyala ketika Penjaga di belakang menemukan lampu yang tergantung 
di dinding kuil dan menyalakannya. 

"Oh..." 

Penjaga yang membawa pelayan tidak bisa menahan seruan saat dia melihat interiornya. 
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Kuil itu seluruhnya didekorasi dengan emas dan sama sekali tidak sebanding dengan kuil 
biasa. 

Potret Kaisar pertama tergantung di dinding dalam kuil, dan di altar di depan mereka ada 
tablet dengan tempat dupa dengan dupa yang dibakar di dalamnya. 

"Anda baru saja menyaksikan Kaisar Pertama, mengapa Anda tidak membungkuk 
padanya?" 

"Ah!... Itu tadi..." 

Ketika kedua penjaga melihat potret itu dan tidak membungkuk, pelayan itu tiba-tiba 
bertanya kepada mereka. 

Ketika penjaga yang menggendong pelayan menjadi bingung, penjaga dari belakang 
langsung menjawab pertanyaannya. 

"Pelayan inspeksi, kami akan selalu tunduk pada Kaisar Pertama, tetapi bukankah Anda 
yang mengatakan bahwa invasi di dalam istana dapat terjadi dan kami harus segera 
memberi tahu?" 

"Ahh..." 

Kata-kata penjaga itu sepertinya meyakinkan pelayan itu, dan dia segera menunjuk ke sisi 
kanan altar dan meminta mereka untuk bergerak. 

Begitu mereka berjalan ke kanan altar, di depan mereka ada kain merah besar bersulam 
naga emas. Ketika dia mengulurkan tangan dan menarik kain di atas, sebuah jalan menuju 
ke belakang altar muncul. 

'Apa?! Ada jalan seperti itu yang tersembunyi di balik kuil ?! ' 

Siapa yang mengira rahasia seperti itu tersembunyi di kuil kerajaan Kaisar Pertama? Saat 
memasuki jalan, mereka sekarang bisa masuk ke balik dinding altar. Di bagian belakang 
dinding potret, ada ruang yang cukup luas untuk dua orang berdiri. Sepertinya lorong 
tersembunyi akan terbuka di depan mereka, tetapi jalan mereka diblokir oleh dinding biru. 

'Dinding batu safir?' 

Sebuah dinding, terbuat dari safir padat, tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat penjaga 
mengangkat lampu untuk menerangi dinding, sebuah ilustrasi seekor binatang menjadi 
hidup. 

Namun, itu bukanlah hewan sungguhan. 

Tubuhnya berbentuk seperti rusa, berekor sapi dan berkaki kuda. Ciri yang paling aneh 
dari yang disebut binatang itu adalah kepalanya yang tampak seperti naga dengan tanduk 
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yang menempel padanya dan leher yang memanjang bergabung dengan kepala dan 
tubuhnya. 

'A Qilin?' 

Di dindingnya terdapat lukisan aneh Qilin (makhluk mitos Cina). Ia juga disebut sebagai 
Flame Qilin, karena dapat menghembuskan api dari tubuhnya. Juga dikatakan bahwa Qilin 
adalah penjelmaan api. Itu adalah makhluk suci dalam legenda kuno dan juga disebutkan 
dalam Kitab Nyanyian dan Periode Musim Semi dan Musim Gugur. 

Seperti burung phoenix, ketika Qilin muncul, dikatakan sebagai pertanda baik dari 
kemunculan Raja atau Kaisar Agung. 

'Untuk menggambar ini tepat di belakang potret Kaisar Pertama ...' 

Yang paling mencengangkan adalah orang yang mengukir gambar Qilin tampaknya adalah 
orang yang berbakti. melihat betapa bersihnya dia menggambar di dinding safir dengan 
jari-jarinya. 

Sementara mereka bertanya-tanya, pelayan itu berbicara, 

"Ini bukan waktunya untuk terkejut, silakan mendekat ke dinding tempat gambar itu 
dibuat" 

Penjaga itu mendekati lukisan itu dan bertanya, "Seperti ini?" 

Saat penjaga berhenti, pelayan itu mengulurkan tangan ke lukisan dan menekan kedua 
mata Qilin pada saat bersamaan. Mata yang tertuju pada dinding, masuk ke dalam. 

'Mata?' 

Grrrrng! 

Saat mata masuk ke dalam dinding, suara sesuatu yang bergerak di dalam dinding 
bergema. Dinding safir terbelah dua seperti gerbang kastil yang terbuka dan jalan setapak 
terbentang di depan mereka. 

Ini adalah pintu masuk ke Balai Penjaga Istana Kekaisaran rahasia. 

"Silakan ikuti jalannya", pelayan itu berbicara segera setelah suara itu menghilang. 

Mempertimbangkan bahwa altar tersebut dipasang pada dinding kuil yang paling dalam, 
Aula Penjaga hanya dapat ditempatkan di dalam Kuil Kerajaan. 

Swoosh! 
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Apa yang ada di dalam dinding safir tidak diketahui, tetapi saat dinding terbuka, energi 
alien menyambut mereka. 

'Aku harus cepat.' 

Saat mereka memasuki bagian dalam Aula Penjaga, mata pelayan mulai berubah berat. 
Penjaga bertopeng putih hanya mengikuti mereka. 

"Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa tempat seperti itu berada di belakang kuil" 

"... Ini seharusnya tidak menjadi perhatian para anggota Pengawal atau Dewan Emas. 
Tolong, ikuti saja instruksi saya " 

Menanggapi dengan tenang, dia menggigit bibirnya. Sejujurnya, dia merasa kasihan pada 
mereka. Siapapun yang tidak mendapat izin dari Kaisar atau Master Penjaga dan memasuki 
Aula Penjaga akan dipenggal. 

Mungkin, saat mereka mencapai ujung jalan, para Pengawal akan terbunuh. Itulah mengapa 
dia tidak ingin berbicara dengan mereka. Seolah dia tidak berniat menuruti kata-katanya, 
Penjaga di belakang berbicara lagi. 

"Jika ini adalah jalan tersembunyi, maka mungkin ada jebakan yang ditempatkan di sini. 
Apakah Anda tahu di mana mereka berada? " 

"Apa yang kamu bicarakan..." 

Dia mencoba untuk berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Penjaga tetapi mereka 
akhirnya tiba di ujung lorong. Di ujung lorong itu ada bukaan lebar. 

Namun, saat dia tiba di aula, dia terdiam. Bau darah menyerbu hidungnya sekali lagi. 

"I-ini..." 

Aula di tengah ini adalah tempat di mana tiga jalan berpotongan. Biasanya, penjaga 
Guardian akan berdiri di ketiga jalan dengan tombak di tangan mereka. Tapi sekarang, para 
penjaga berada di tanah, tak bernyawa. 

"B-bagaimana itu mungkin?" 

Pelayan itu sangat terkejut karena dia tidak bisa menebak apa yang terjadi, sampai suara 
para penjaga memasuki telinganya. 

"Ini tidak terduga. Maksud saya, apakah ada orang yang mengunjungi tempat ini sebelum 
kita? " 

"!?" 
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Pembantu itu kaget. Suara para Pengawal berubah dari sebelumnya. Namun, dia mengenali 
suara itu. Itu milik Lord of Demonic Cult, yang suaranya dia dengar sebelum pingsan. 

'Tidak! itu tidak mungkin! ' 

Dia ingin menyangkal semua yang dia alami saat ini, tetapi tidak peduli seberapa banyak 
dia berpikir, itu adalah suara pria itu. 

Saat dia mendengar suara itu lagi, dia merasa yakin. 

"Tidak ada yang bisa dilakukan. Di mana sel penjara Guardian? " 

"Aku... aku tertipu!" 

Pria yang memukulinya. Dia berpikir bahwa mereka telah membantai semua wanita dan 
melarikan diri, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Mereka menipu diri sendiri sebagai 
penjaga. 

'Bagaimana ini bisa terjadi ?!' 

Oh! 

Tidaklah cukup bahwa mereka membunuh pemimpin mereka dan para dayang lainnya, 
karena sekarang, mereka bahkan menipunya dan menyerbu Guardian Hall. 

Pada saat itu, dia memutuskan untuk menjatuhkan pria yang menggendongnya. Tentu, dia 
akan menderita tetapi dia tidak akan melakukan apa pun dalam situasi ini. 

"Ugh!" 

Saat dia mengulurkan tangan dan meraih leher Penjaga. 

Gedebuk! 

Kuak! 

Leher pelayan itu tiba-tiba patah. Pelayan, yang mencoba menyerang, jatuh kembali ke 
belakang penjaga. Dia melihat wajah Chun Yeowun menatapnya di saat-saat terakhir 
sebelum dia tertidur abadi. 

"Hu Bong. Kau bisa menurunkannya. " 

"Ugh? Apakah kamu membunuhnya? " 

Berdebar! 
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Penjaga yang membawa mayatnya langsung menjatuhkannya ke lantai. Hu Bong adalah 
pria yang menggendongnya. Berkat rencana yang dibuat oleh Great Guardian Marakim, 
mereka dengan mudah menyusup ke Guardian Hall. 

Namun, masalah baru muncul. Ada orang lain yang menyerbu Balai Penjaga istana 
Kekaisaran. 

"Apa yang terjadi disini?" 

Melihat sekeliling, Hu Bong bertanya setelah melihat para penjaga yang tewas. Melihat 
darahnya belum menggumpal, dia sampai pada kesimpulan bahwa belum lama mereka 
dibunuh. Namun ada masalah. 

'Metode pembunuhan ini mirip dengan Pedang Iblis kami. Dan meninggalkan jejak yang 
begitu jelas ..! ' 

Semua mayat memiliki jejak energi Kultus Iblis pada mereka. Tidak mungkin Chun Yeowun 
atau pria lain dari Kultus Iblis akan meninggalkan sifat yang jelas pada penjaga. 

Sepertinya tidak ada perlawanan dari para penjaga ketika mereka dibunuh dan para 
penjaga tidak mengeluarkan energi iblis, tapi sepertinya seseorang membuatnya terlihat 
seperti para penjaga dijatuhkan oleh anggota Kultus Iblis. 

Menyadari apa yang terjadi, Chun Yeowun membuka mulutnya. 

"Hu Bong, mencoba menyelamatkan orang-orang kita mungkin akan berubah menjadi 
masalah besar." 

Sementara itu, di aula besar Guardian Hall. 

Sekitar lima puluh pria yang mengenakan seragam tentara reguler, memegang tombak 
mereka, melihat ke pintu masuk aula dengan tatapan tegang. 

Di tengah mereka, seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam resmi komandan 
Istana Kekaisaran, menyentuh pedang di tangannya dengan ekspresi serius. 

Tatatatak! 

Pada saat itu, seorang prajurit dari pintu masuk umum aula berlari masuk dan berbicara 
dengan tergesa-gesa. Dia buru-buru melapor ke komandan dan berlutut dengan satu kaki. 

"Kami-kami dalam masalah, Guru! Tembok terbuka, saya pikir mereka akan segera datang. 
" 

Identitas komandan adalah Tuan dari Penjaga Istana Kekaisaran. 
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Berbeda dengan komandan dan jenderal lain di istana, para prajurit Guardian hanya 
mementingkan mereka dengan urusan Istana Kekaisaran. 

"Bagaimana semua ini bisa terjadi ?!" 

Guru mengerang, tidak senang dengan apa yang terjadi. Sejak berdirinya Guardian, tidak 
sekali pun ada musuh yang menyusup ke aula mereka. Seolah itu belum cukup, para 
penjajah tidak hanya lewat, tetapi mereka melintasi semua perbatasan dan langsung 
menuju ke aula tengah. 

'Apa tujuan mereka melakukan itu?' 

Tujuan datang ke aula tengah sudah jelas. Itu adalah harta karun Istana. Harta karun dari 
generasi ke generasi keluarga Kekaisaran berada di bawah perlindungan para Penjaga di 
bawah komando Tuan. 

Harta seperti itu jangan sampai jatuh ke tangan musuh. 

'Apakah itu direncanakan?' 

Itu mencurigakan bahwa musuh memulai serangan mereka di mana anggota Guardian 
hilang. Seandainya para dayang dan pemimpin mereka, yang pergi keluar untuk menangani 
mata-mata, hadir, menangani musuh akan lebih efisien. 

"Kami akan dipukul! Persiapkan dirimu!" 

Sang Guru meneriaki 50 pria itu. 

"Apapun yang terjadi, jangan biarkan musuh memasuki lorong ketujuh. Taruhkan hidup 
Anda. Gunakan segala cara yang mungkin... " 

Kejut! 

Guru, yang mencoba meningkatkan moral, terdiam. Dari lorong umum, suara seseorang 
yang mendekati mereka bisa terdengar. 

'Mereka telah tiba!' 

Tak lama kemudian, mereka muncul di pintu masuk aula. Pakaian ketiga pria yang 
menyerbu halaman mereka berlumuran darah, kecuali wanita yang memiliki pedang di 
depan mereka. Berapa banyak orang yang harus mereka bunuh agar pakaian mereka 
menjadi merah? 

Wanita dengan pedang itu menggumamkan sesuatu dengan pelan. 

"Tidak ada akhir untuk membunuh serangga yang bersembunyi di balik kuburan" 
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Dia menggumamkan hal-hal seperti itu di depan Kekuatan Tersembunyi istana Kekaisaran. 

Alih-alih ketakutan, dia menunjukkan sikap kesal. Seolah mencoba memamerkan 
kekuatannya. Pria berjanggut di sebelahnya, mendecakkan lidahnya. 

"Lalat pengukur. Kita perlu meninggalkan bekas, jadi serahkan tempat ini kepada kita dan 
lanjutkan dengan rencananya " 

Kedua pria itu melangkah keluar, dan para wanita, yang pakaiannya bersimbah darah, 
mengangguk pada kata-kata pria berjanggut itu. 

Dia kemudian mencoba untuk dengan santai melintasi aula dari tengah-tengah para 
prajurit. Akibatnya, dia menimbulkan kemarahan para Penjaga. 

"Berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan para Penjaga!" 

"Mati!" 

Phat! 

Meskipun orang-orang mengenakan pakaian tentara, kebanyakan dari mereka adalah 
prajurit tingkat Master Superior. 

Tiga tentara mulai melepaskan energi dan berlari menuju wanita yang berlumuran darah 
dan membuka pedang mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bersiap untuk menyerang, 
sesuatu yang luar biasa terjadi. 

Chak! 

Kapan dia bahkan pindah? 

Wanita itu mengeluarkan pedang yang ada di pinggangnya. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Saat itu mereka sampai padanya, tubuh ketiganya terbelah seperti telur rebus, dan 
kemudian hancur ke lantai. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Tanpa bisa berteriak, mereka akhirnya menderita kematian yang menyedihkan. Pada 
pemandangan kejam yang terbentang di depan mata mereka, para prajurit Penjaga 
kehilangan kata-kata. 

'It-itu tidak masuk akal ...' 
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Bahkan Master, yang seharusnya memimpin Guardian, terkejut. Dia tidak bisa 
mendapatkan pikirannya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang baru saja terjadi. 

"Kamu sampah yang tidak berharga" 

Wanita itu mengambil satu langkah lagi, menuju Tuan yang harus diturunkan. 

Source : 
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Chapter 359 
Bab 359: Bukan Sekutu (1) 

Pangkalan Penjaga Istana Kekaisaran tersembunyi jauh di dalam Kuil yang sangat besar. 
Ada total tujuh ruang bawah tanah. 

Aula terakhir, rongga ke-7, yang konon terletak di jalur bawah tanah terdalam, hanya 
dikunjungi beberapa kali. Bahkan oleh para Master, yang merupakan kepala dari Guardian. 
Itu adalah tempat dimana harta karun Kekaisaran, sejak didirikan, disimpan dan 
dilindungi. 

'Panas ... semakin panas' 

Wajah seorang pria paruh baya, yang menemani wanita bernama Blood Master, bersimbah 
keringat. Meskipun mereka mengolah tubuh mereka, panasnya tampaknya terlalu tinggi 
untuk dianggap normal. 

Panas di sekitar mereka sepertinya bukan fenomena alam, seolah aula bawah tanah 
menolak mereka. 

"Apa kamu baik baik saja?" 

"Bagaimana bisa sangat panas di sini?" 

Dia mencoba memikirkan kemungkinan alasannya, tetapi itu sama sekali tidak mengerti. 
Wanita itu, Guru Darah, tidak berkeringat sama sekali, seolah panas tidak berpengaruh 
banyak padanya. Dia menunjukkan kepada mereka betapa berbedanya dia jika 
dibandingkan dengan mereka. 

'... pasti dia adalah salah satu yang terkemuka dari Dewa Pedang Enam Klan Bela Diri' 

Mengesampingkan kekhawatiran yang tidak berguna, pria paruh baya itu memutuskan 
untuk melindungi dirinya sendiri dengan menangani panas yang menyerang tubuhnya. Tak 
lama kemudian, mereka melihat ujung lorong. 

"Sepertinya kita sudah sampai di lokasi" 

Saat mereka akan melewati lorong, penghalang putih muncul di depan mata mereka. 
Rasanya aneh akhirnya bisa melihat ujung lorong. Sepertinya tidak ada pintu masuk lain 
setelah tembok putih yang memblokir mereka. Saat mereka mendekati dinding, sebuah 
teks terukir di dinding yang tampaknya merupakan sisi pintu masuk. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

[Siapapun yang menginginkan harta karun di sini akan terperangkap di sini untuk selama-
lamanya, dan akan mati dengan menyedihkan. Bagi mereka yang mencoba melarikan diri 
dengan menggunakan kekerasan, mereka juga akan mati] 

Kata-katanya tidak jelas dan berisi peringatan yang tidak menyenangkan. Wanita bernama 
Blood Master, menyentuh dinding saat dia membacanya. Melihat dari kejauhan, itu tampak 
seperti dinding putih bersih sederhana, tetapi melihatnya dari dekat, dia memperhatikan 
bagaimana itu dibuat dengan menumpuk batu bata. 

'Itu tidak mungkin, kan?' 

Hanya memikirkan kemungkinan, dia memasuki dinding. 

"Ha!" 

Suara kesal keluar dari bibirnya. Dindingnya terbuat dari batu bata, setiap bata ditumpuk 
di atas yang lain, tetapi tampaknya saling berhubungan. Dindingnya telah dirancang 
dengan sangat cermat dan indah sehingga seluruh strukturnya akan runtuh jika ada yang 
memecahkan bahkan satu bata di dinding untuk melewatinya. 

[Ku... ku... ku... Penyusup, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan 
pernah bisa mencapai lantai terakhir] 

Itu adalah peringatan dari orang yang menyebut dirinya Great Guardian. Orang-orang yang 
menjaga istana bawah tanah, menjaga setiap aula, dan sepertinya Gaurdian Agung ini 
adalah penjaga terakhir yang melindungi harta karun itu. 

"Kamu membuang-buang waktu di sini" 

Sambil menggelengkan kepalanya pada peringatan itu, dia memasuki dinding tanpa ragu-
ragu dan segera diikuti oleh pria paruh baya. Tapi saat mereka melangkah masuk, mereka 
merasakan getaran aneh di lantai dan dinding, seolah-olah tanah berputar. 

Di sisi lain, pembukaan bawah tanah ke-4, yang jauh dari tingkat ke-7, berantakan. Di 
bagian bawah pembukaan bawah tanah ke-4, ada jejak pertempuran sengit dengan banyak 
tubuh tak bernyawa berserakan. 

Itu hanya perkiraan kasar, sepertinya ada sekitar 50 orang yang tewas. Hanya ada satu 
orang yang masih bernafas di tempat itu. 

Dengan pakaiannya yang berlumuran darah kental, dia sepertinya melakukan sesuatu 
dengan mayat-mayat itu. 

Desir! Cha! Cha! 
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Tidak seperti biasanya, dia membuat luka baru pada mayat yang sudah mati. Sebagian 
besar tubuh tampaknya sudah mati selama beberapa hari, dan dia tampaknya mengukir 
sesuatu di tubuh mereka dengan pedang. 

"Ugh, ini benar-benar berantakan" 

Itu adalah keluhan karena melakukannya pada tubuh satu per satu. Karena hanya orang-
orang terbaik yang memasuki markas Guardian, tidak ada pilihan lain selain melakukan 
tugas-tugas seperti itu. 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

Membunuh mereka tidak butuh waktu lama, tetapi proses memanipulasi pedang di tubuh 
mereka untuk mengukir sesuatu, memakan waktu lama. Karena ada tugas lain yang harus 
diselesaikan, lelaki ini harus tetap sendiri dan membereskan kekacauan, seperti seorang 
pelayan. 

'Meski begitu, hampir selesai' 

Ada enam mayat lagi atau lebih baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Mungkin, Blood 
Master, monster itu, pasti sudah mencapai tempat dimana harta itu disembunyikan. 

'Saya harus cepat' 

Dia juga penasaran dengan harta karun itu. Saat dia dengan cepat mendekati tubuh 
berikutnya, dia merasakan pelepasan energi tiba-tiba dari pintu masuk umum, yang berada 
di sisi lain. 

'Mungkinkah bala bantuan dikirim secepat ini?' 

Itu adalah waktu yang terlalu singkat untuk bala bantuan yang akan datang. Dengan 
perasaan penasaran, dia menoleh dan melihat ke pintu masuk. Di pintu masuk lorong, 
seorang perwira muda dengan baju besi emas muncul. 

'Penjaga?' 

Dia pikir itu akan menjadi bala bantuan, tetapi hanya satu orang yang dikirim? Dan Penjaga 
itu tidak lain adalah Hu Bong. Saat Hu Bong melihat mayat-mayat itu, dia mendecakkan 
lidahnya. 

"Wah... Ada lebih banyak di sini! Ini terlalu berlebihan... ugh? " 

Hu Bong, yang terkejut dengan jumlah mayat tergeletak di sekitar, menemukan seorang 
pria berdiri di antara mereka. Sambil menunjuk jarinya, dia berteriak pada pria itu. 

"Temukan dia! Saya turun 4 tingkat ke ruang bawah tanah, hanya untuk hampir 
menangkap Anda! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Hu Bong, yang menyamar sebagai Penjaga, menjerit saat pria itu mengangkat alisnya 
dengan bingung. Ketika dia merasakan energinya, dia mengira seluruh skuadron Penjaga 
datang, tetapi itu hanya satu orang. Terlebih lagi, dari merasakan energi dari dekat Penjaga, 
dia tampak tidak lebih dari level Grand Master. 

Meskipun dia adalah pengguna seni bela diri Wulin yang kuat, dia sedih mengetahui bahwa 
dia harus mengalahkan Pengawal, yang baru saja menjadi dewasa. 

'Ha! Beraninya dia menudingku, seseorang yang lebih tinggi darinya! ' 

Pria itu tidak ingin tampil kurang ajar atau terlalu percaya diri. Tetap saja, untuk 
memastikan, pria tak dikenal itu bertanya. 

"Apa kau sendirian?" 

"Ah, ya, saya masih lajang." 

Pria itu sesaat terpana oleh jawaban absurd dari Penjaga. 

"Apakah kamu mencoba untuk menggangguku dengan menggunakan permainan kata-kata 
seperti itu? 

"Permainan kata-kata? Saya baru saja menjawab pertanyaan Anda dengan jujur! " 

Beraninya kamu! 

Phat! 

Pria itu tidak bisa menahan amarahnya saat Penjaga melanjutkan leluconnya, jadi dia 
memutuskan untuk membunuh Pengawal yang nakal itu. Dia mempersempit jarak di 
antara mereka dengan lima langkah hanya dalam satu saat dan membuka pedangnya. 

"Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Aku akan merobohkan mulut sialanmu itu! 
" 

Saat dia mengatakan itu, pedang indah Qi menyebar dan segera mencapai wajah Hu Bong. 

Pada saat itu... 

Merayap! 

'I-ini ...' 

Pelepasan energi yang tiba-tiba mulai memperingatkan setiap sel dan neuron di tubuhnya. 
Pelepasan tiba-tiba energi lain membuat hawa dingin menjalar di punggungnya. Pria yang 
merasakan peningkatan jumlah energi, memutuskan untuk melepaskan serangan dimuka 
dan mencoba mengubah taktiknya, tetapi sudah terlambat. 
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Memotong! Pop! Pop! 

"Batuk! Batuk! Batuk!" 

Dalam sekejap, pedang dengan qi hitam menyebar, muncul dari belakang Hu Bong dan 
menusuk pria tak dikenal itu tepat di dada. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga pria itu 
tidak punya kesempatan untuk menghindari atau memblokir serangan itu. 

Gedebuk! 

Pria yang ditikam itu tiba-tiba mulai batuk darah saat dia jatuh ke lantai. Melihat itu, Hu 
Bong berteriak. 

"Saya percaya orang di belakang saya. Hehehe" 

Orang di belakang Hu Bong adalah Chun Yeowun. Saat Chun Yeowun tetap berada di lorong 
itu, dia tidak bisa dilihat, tapi dia menyaksikan semua yang terjadi. Namun, Chun Yeowun 
tidak bisa sepenuhnya memahami keterampilan pria tak dikenal itu. 

"Uhuk uhuk!" 

Pria itu, yang masih belum meninggal, menatap Chun Yeowun dengan shock di matanya. 
Wajahnya menjadi putih dan pucat, dengan ekspresi muram di matanya. 

'Ho, kursi utama saat diriku dikalahkan oleh Pengawal muda, itu juga hanya dengan satu 
serangan?' 

Sulit dipercaya. Terlebih lagi, Penjaga itu bahkan tidak terlihat ahli di matanya. 

Dalam beberapa detik, dia mulai menyangkal kenyataan ini. Siapapun, dengan skill dan 
kelincahan seperti monster, tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari Pengawal. 

"Batuk... Batuk... kamu... kamu... siapa sih... kamu?" 

Menatapnya, Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin. 

"Setelah menggunakan metode saya pada tubuh ini, bagaimana mungkin Anda tidak tahu?" 

"Metode? ... Apa?!" 

Pria yang tidak bisa memahami jawabannya pada awalnya, segera mengerti, membuatnya 
menjadi kaku. Hanya ada satu orang yang dengan bangga menggunakan kata 'metode saya'. 
Itu tidak lain adalah Lord of the Demonic Cult. 

'Kultus Iblis !!! Kenapa mereka disini?' 
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Pria itu seharusnya menggunakan metode Iblis agar rencana mereka berhasil, tetapi 
Penguasa Kultus Iblis sendiri muncul di depannya! 

Membuang! 

"Kuuuuakkk!" 

Seolah-olah dia masih berpikir, Chun Yeowun memotong lengan kanannya. Saat lengan 
kanannya putus, pria itu masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sementara 
dia memegang tangan terputus yang berdarah, Chun Yeowun berbicara dengan suara 
tenang. 

"Saya sibuk... setiap kali Anda tidak memberikan jawaban yang benar, saya akan memotong 
salah satu anggota tubuh Anda. Baik?" 

"Uhhh..." 

Pria itu terkejut melihat bagaimana Chun Yeowun dengan santai berbicara tentang 
pemotongan anggota badan. Pria yang tergeletak di tanah itu mulai mengerang kesakitan 
karena lengannya yang putus. Saat itulah, pedang Chun Yeowun memotong paha kirinya. 

Memotong! 

"AHHHH !!" 

Saat dia berteriak kesakitan, Chun Yeowun terus terang berbicara. 

"Kamu masih belum menjawabku" 

'Ini ... bajingan gila ini!' 

Wajah pria itu perlahan mulai memucat karena anggota tubuhnya robek. 

Pembukaan keenam, garis pertahanan terakhir, sebelum memasuki rongga bawah tanah 
terakhir, adalah medan pertempuran sengit. Meski telah mengirim wanita seperti monster 
ke tempat itu, pertempuran berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. 

Di lantai, di sisi pintu masuk, yang menuju ke bukaan (Bawah Tanah) ke-7, adalah seorang 
pria paruh baya tanpa lengan. Dia berada di tiga pilar Penjaga Istana Kekaisaran. 

The Great Guardian. 

Berdebar! 

The Great Guardian, tanpa lengan mengertakkan gigi karena marah. 
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Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Itu adalah tragedi yang terjadi ketika dia 
mencoba menghentikan wanita, yang disebut sebagai Guru Darah, mencoba untuk 
menyeberangi aula dan menuju pintu masuk ke 7, sambil mencoba untuk membunuh 
prajurit Penjaga yang menjaga pembukaan ke 7. jalan masuk . 

Namun, hanya dalam satu serangan, hasil seperti itu tercapai. 

'Bagaimana Great Guardian of the Imperial Palace berubah seperti ini?' 

Bahkan setelah dia dianggap sebagai Master of the Guardians, yang mencapai level Master 
Superior, dia tidak bisa melawan wanita itu. 

Dia benar-benar monster yang tak terbayangkan. 

The Great Guardian, yang kehilangan kedua lengannya, menjadi tidak berdaya hanya 
dengan satu serangan, tapi tidak ada keraguan bahwa Guardian lain tidak bisa 
menghentikannya. 

Memotong! 

"AHHHH!" 

Seluruh lubang dipenuhi dengan suara tebasan dan jeritan. Wanita bernama Blood 
Monster, memang monster, tapi dua prajurit berlumuran darah yang berdiri di 
sampingnya, juga kuat. 

Salah satunya berada di level yang sama dengan Great Guardian. 

"Batuk!" 

Dalam pertempuran itu, tenggorokan para pelayan istana disayat dalam sekejap, tidak 
memberi mereka kesempatan untuk bertarung. Meskipun mereka wanita, Blood Master 
tidak bersikap lunak pada mereka, dan dengan berani menyerang mereka, membuat darah 
mereka berceceran dimana-mana. 

Terlalu menyakitkan untuk menyaksikan pertempuran seperti itu terjadi. 

'Kamu akan menjadi yang terakhir mati' 

Seperti yang diperintahkan oleh Blood Master, Great Guardian tidak tersentuh dan yang 
lainnya dibunuh, oleh rekan-rekannya dengan tombak. Saat ini, termasuk Great Guardian, 
hanya ada delapan orang yang hidup. 

"Kuek... orang-orang ini!" 

Meneguk! 
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Air mata mengalir dari mata para Penjaga ketika dia melihat teman-temannya dibunuh 
dengan cara yang paling kejam, tepat di depan matanya. 

Mereka berharap untuk dibunuh terlebih dahulu untuk menghindari melihat pemandangan 
seperti itu, tetapi tampaknya itu tidak berjalan sesuai rencana. 

"Tidak banyak yang tersisa. Mereka sangat mengerikan! " 

"Aku tahu..." 

Syok! 

"Batuk!" 

Itu adalah pertempuran yang sangat tidak berdaya, namun, tidak ada satupun prajurit dari 
Guardian yang mundur dan mundur. Juga, mustahil bagi kedua penyusup untuk tetap tidak 
terluka dalam pertempuran dengan prajurit Penjaga yang terampil seperti itu. 

Mereka terluka, meski hanya sedikit. 

"Uhhh." 

Lima orang tersisa. Dengan hanya mereka berlima yang tersisa, mereka semua takut 
kehilangan teman yang tersisa. Mereka sadar akan hasil apa yang akan didapat dari terlibat 
dalam pertempuran dengan musuh-musuh ini. 

Dentang! 

Wanita itu memegang tombak di tangannya dan mengangkat tangan lainnya saat dia 
melangkah maju. Isyarat tangan dimaksudkan untuk berurusan dengan orang-orang 
dengan cara terbaik. Pria dengan dia mengangguk. 

"Woohoo, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan orang-orang ini" 

Ketika perintah wanita diberitahukan dengan keras, pria itu tersenyum saat dia berjalan 
menuju sisa prajurit Guardian yang masih hidup. 

Keran! Keran! Keran! 

'Apa?' 

Saat itu, sesuatu seperti lumpur mulai berjatuhan di atas kepala mereka. Tak satu pun dari 
mereka yang peduli, berpikir bahwa benda seperti lumpur itu jatuh akibat pertempuran 
sengit yang terjadi di bawah tanah, tetapi saat itulah pria paruh baya, yang menemani 
wanita itu, berteriak. 

"Guru Darah! Hindari itu! 
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Retak! 

Pada saat itu, retakan muncul saat langit-langit runtuh dan runtuh. Potongan batu besar, 
sebanding dengan batu besar, mulai berjatuhan ke lantai. 

"Kotoran!" 

Terkejut dengan kejadian yang tak terduga, orang dengan tombak, pria yang menemani 
Blood Master, bergerak maju. 

Kwak! Kwak! Kwak! 

Dia mulai menabrak batu besar yang jatuh dari langit-langit. Dan berkat itu, debu 
beterbangan ke mana-mana dan mengaburkan penglihatan semua orang. 

'Th-terima kasih Tuhan!' 

Meskipun tempat itu berantakan, pria dengan tombak itu menghela nafas lega saat dia 
berhasil menghindari batu besar. Dia tidak bisa mendengar suara dari Guru Darah, jika dia 
terlambat sedetik untuk melarikan diri dari bebatuan, dia pasti akan terluka dan 
mengatakan sesuatu. 

Saat debu mulai mengendap, pria dengan tombak itu bisa melihat sosok sosok. 

'Siapa itu?' 

Meskipun dia bisa melihat seseorang, dia tidak bisa merasakan energi apa pun dari orang 
itu. Itu seperti orang biasa yang tidak belajar seni bela diri. 

Whing! 

Saat itu, sosok itu mengayunkan tangannya dengan ringan ke udara, dan debu yang 
menyelimuti area tersebut segera mereda. Dengan melakukan itu, penampilan sosok itu 
terlihat oleh semua orang di sana. 

"Apa?" 

Seorang pria muda dengan wajah putih dan rambut panjang mengenakan seragam 
Pengawal. Namun, ada sesuatu di wajahnya yang terasa familier. 

"Ah! Tidak mungkin, kan? " 

Mata yang disebut Blood Master, dan pria tombak itu melebar. Itu tidak lain adalah rekan 
mereka, yang diperintahkan oleh Guru Darah untuk meninggalkan bekas pedang pada 
mayat di tingkat atas dari bawah tanah. 

Source : 
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Chapter 360 
Bab 360: Bukan Sekutu (2) 

Pria ini seharusnya datang ke tempat ini setelah dia selesai memasang tanda Seni Iblis pada 
mayat. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. 

Bagaimana dia bisa tahu bahwa kepalanya akan dipotong di tangan seorang penjaga yang 
belum pernah dia dengar. Baik Guru Darah dan pria dengan tombak kehilangan kata-kata, 
dan pria berambut panjang berseragam emas berbicara, sementara bibirnya melengkung 
menjadi senyuman kejam. 

"Ini adalah cara tercepat" 

Penjaga dengan rambut panjang, wajah putih bersih dan seragam emas adalah Chun 
Yeowun. Kenapa dia muncul di level bawah tanah itu dengan memecahkan langit-langit? 

Itu adalah upaya yang drastis. Beberapa jam yang lalu... 

"Selain yang ini, ada empat orang lagi?" 

"Batuk... batuk... itu benar" 

Pria yang ditangkap oleh Chun Yeowun tidak hanya mendengus kesakitan sementara 
lengan dan kakinya dipotong. Dia juga memberi tahu informasi tentang teman-temannya 
kepada Chun Yeowun. Itu semua agar dia bisa tertabrak di kepalanya dan mati tanpa 
menderita lagi. 

Tiba-tiba, suhu di sekitar mulai naik. Chun Yeowun tidak punya pilihan selain memotong 
lehernya sebelum pria itu mencoba menghancurkan dirinya sendiri dengan energi yang 
mengalir liar di tubuhnya. 

Chun Yeowun diberi tahu tentang jumlah orang yang ada di dalam. Dan, salah satu tujuan 
mereka menyusup ke Aula Penjaga adalah karena itu menyimpan darah Qilin di Kuil 
Kerajaan. 

'Jadi itu benar-benar ada' 

Energi asing yang dirasakan dari para dayang, sisik merah di kulit mereka, semuanya 
menunjukkan sesuatu yang mencurigakan terjadi dan darah Qilin menjadi nyata! 

'Ngomong-ngomong, aku harus cepat' 

Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika darah berharga Qilin sampai ke tangan para 
penyusup. Dia harus menghentikan mereka dengan segala cara agar masalah lain tidak 
muncul. 
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Namun, lorong dan lorong yang terhubung di ruang bawah tanah jauh lebih rumit dari yang 
diperkirakan Chun Yeowun, yang memberi Chun Yeowun ide yang berani. 

'Hancurkan tanah!' 

Bahkan dinding safir bisa dihancurkan dengan kekuatan Chun Yeowun. 
Menggabungkannya dengan Air Sword, patut dicoba. Dan hasilnya adalah, dia turun ke 
lantai 6 melalui langit-langit. 

'G-Guard?' 

Bukan hanya penyusup yang dikejutkan oleh Chun Yeowun yang muncul dari langit-langit. 
Para prajurit Penjaga Istana Kekaisaran juga terkejut. Melihat penampilannya, mereka 
tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa seorang penjaga baru saja memasuki aula. 

'Ahhh!' 

'Boleh-mungkin itu bala bantuan?' 

Karena penampilannya yang tidak biasa, para prajurit yang tersisa salah paham bahwa 
Yang Mulia, Kaisar, telah mengirim bala bantuan untuk mereka. Keinginan mereka untuk 
mempertahankan hidup membuat mereka kehilangan akal sehat. 

"Hai-Yang Mulia telah mengirimkan bala bantuan kepada kami!" 

"Yeahhhh!" 

Saat salah satu prajurit berteriak, sisa prajurit Penjaga bersorak. Wajah Great Guardian, 
yang putus asa, bersandar di dinding menjadi merah. Dia baru saja melihat seseorang jatuh 
dari langit. 

"Hidup Kaisar!" 

Mereka sangat berterima kasih atas berkah Kaisar. Saat mendengar sorakan mereka, mata 
kedua Jang Po-in (Spearmen) menjadi pucat. Sementara yang lainnya bersorak, mereka 
terkejut. 

Mereka sudah mencapai kesimpulan bahwa kolega, yang tugasnya memberi tanda seni iblis 
pada mayat, telah mati di tangan penjaga ini. 

'Hanya satu penjaga yang melakukan itu?' 

Pengawal Kerajaan yang sangat sedikit, yang tidak mempelajari Wulin tetapi menguasai 
segala jenis seni bela diri, menyerang dan membunuh rekan mereka? 

The Spearman, yang tidak bisa menahan emosinya dan mulai bergegas menuju Chun 
Yeowun. 
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'Ah! Dia sangat tidak sabar! ' 

The Spearman, yang melepaskan energi, tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Penjaga 
di depannya baru saja turun dari langit-langit. Tombak tidak bisa memahami seberapa kuat 
pria itu. 

"MATI!!" 

Woong! 

Dari tombak Spearman, qi biru mulai naik. Tidak seperti tombak pada umumnya, yang ada 
di tangan pria ini panjang dan memiliki penampilan yang sangat indah. 

Saat tombak menyerang, lusinan lintasan ujung tombak terbentuk, ditutupi, dan menuju ke 
Chun Yeowun. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Masing-masing panah mengarah hanya untuk Pengawal. Para prajurit, yang mengira 
bahwa penjaga ada di sana untuk menyelamatkan mereka, berteriak sekeras mungkin. 

"Menghindari! Menangkis mereka! " 

Menghadapi serangan seperti itu dari jarak dekat tidak mungkin. Bahkan Great Guardian 
akan kesulitan menangani serangan ini. Semua orang ingin penjaga itu menghindari 
serangan itu. 

'Oh! Di depan?' 

Daripada mendengarkan para prajurit, Chun Yeowun berjalan menuju ujung tombak 
seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. 

"Kamu orang bodoh! Anda hanya berjalan menuju kematian Anda! " 

Sudut bibir Spearman naik. Meskipun dia menyerang emosi, dia tidak yakin kemana 
perginya pertempuran. Serangan tombak ini merupakan kombinasi dari banyak serangan 
tombak. Dia telah menemukan teknik itu sendiri. 

Saat itu, Chun Yeowun melemparkan kepala mata-mata itu ke tangannya yang terulur. 

Chak! 

'Apa?' 

Pada saat itu, mata Spearman melebar. 
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Jelas terlihat seperti Chun Yeowun mencabut pedang dari pinggangnya, dan sepertinya dia 
mengambil pedang putih, tetapi hanya setengah dari tubuhnya yang keluar. 

'Tidak-tidak mungkin!' 

Pada saat itu. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Dentang! Dentang! 

Ujung tombak, yang menuju Chun Yeowun, tiba-tiba dibelokkan dan terpental ke segala 
arah. Sepertinya ujung tombak telah menabrak dinding yang tak terlihat. 

'Ah! Serangan apa ini? ' 

Melihat skill itu, bahkan Great Guardian tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. 
Penjaga ini tampak mirip dengan wanita mengerikan yang disebut Master Darah, pikir 
Great Guardian. 

Crrrrrk! 

Kuak! 

Darah mengalir dari kedua tangan Spearman, yang memegang tombak dengan erat. 

Mengapa? Bagaimana itu bisa terjadi? Telapak tangannya robek! 

Itu setelah serangannya sendiri dibelokkan oleh Chun Yeowun. Serangan yang dibelokkan 
tercermin dengan kecepatan yang bahkan tubuh tombak itu tidak bisa menanganinya, dan 
ketika ujung tombak menyentuh telapak tangannya, telapak tangannya robek. 

'Aku tidak bisa menanganinya' 

Meskipun tombak mengeluarkan serangan terbaiknya, dialah yang terluka, bukan Chun 
Yeowun. 

Dentang! Dentang! Dentang! 

The Spearman, yang tidak bisa mengatasi serangan konstan Air Sword, didorong mundur 
sepuluh langkah. Seolah melewati badai, rambutnya berubah menjadi berantakan dan 
matanya kehilangan fokus. 

Di tengah semua itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak pada Penjaga yang 
sedang menunjukkan skill seperti itu. 

"K-kamu... siapa kamu ?! Bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan itu ?! " 
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Tidak mengherankan jika dia berteriak. Keterampilan yang digunakan Chun Yeowun untuk 
menangkis panah adalah keterampilan tingkat 5 dari Klan Dewa Enam Bela Diri. 

Itu adalah teknik yang tidak semua orang bisa gunakan, dan bahkan mereka yang mencapai 
level tertinggi, kesulitan menggunakannya. Menggunakan teknik itu berarti penjaga itu 
adalah seseorang yang lebih terampil daripada tombak. 

'Bagaimana ini bisa terjadi ...' 

Masalahnya adalah bahwa teknik yang digunakan Chun Yeowun adalah sesuatu yang hanya 
dapat digunakan oleh beberapa tetua di Klan Dewa Pedang Enam. 

Serangan ini, Seni Ekstrim Dewa Pedang, menambahkan kecepatan pada tubuh yang 
membuat tubuh melewati batas normal, dan tidak mungkin seseorang selain Klan Dewa 
Pedang Enam dapat mempelajarinya. 

"Bagaimana seorang Penjaga menggunakan ... ugh!" 

Dentang! 

Tiba-tiba, tombak si tombak itu retak dan pecah menjadi dua bagian. Tidaklah 
mengherankan jika Chun Yeowun memutuskan untuk menutup jarak di antara mereka. 

"Kamu banyak bicara" 

"Ugh!" 

Spearman mencoba menambah jarak di antara mereka dengan mengayunkan tombak yang 
patah dan mengambil langkah mundur. Namun, Chun Yeowun jauh lebih cepat, 
meninggalkan bayangan saat dia mendekati tombak dan melompat ke arah pria itu. 

'B-bagaimana dia menggunakan Seni Ekstrim Dewa Pedang?' 

Dikejutkan oleh penjaga yang menggunakan keterampilan pendekar pedang mereka, 
tombak itu mulai meningkatkan energi saat dia memutar bidak tombak untuk 
mempertahankan setiap serangan yang masuk. 

Puck! Ssst! 

"Batuk!" 

Namun, Chun Yeowun muncul di belakangnya. Energi hitam dengan perasaan menakutkan 
muncul dari jari Chun Yeowun, yang memegang pedang. 

The Spearman menatap dadanya dengan kaget. 

'Dia memiliki keterampilan yang luar biasa?' 
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Dadanya terbuka lebar dan ada lubang di mana Chun Yeowun menyerang. Chun Yeowun, 
dengan santai bergumam pelan. 

"Saya minta maaf, tapi saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak punya waktu untuk 
berurusan dengan Anda" 

Pedang, yang menembus dada si tombak, mengeluarkan aura surgawi. Dalam sekejap, 
penjaga itu bisa mengubah skill pedang. Penjaga itu tampaknya menjadi orang yang 
menakutkan karena bahkan Master Superior dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri tidak 
dapat melakukan keterampilan seperti itu. 

".. tidak mungkin. Bagaimana bisa saya..." 

Gedebuk! 

Tombak yang bergumam pada dirinya sendiri berhenti berbicara dan jatuh ke tanah. Saat 
dia jatuh ke tanah, para prajurit Penjaga berteriak dengan keras. 

"Woahhhh!" 

Dia membunuh musuh! 

Bahkan ketika lima puluh prajurit mencoba menyerangnya pada saat yang sama, tombak 
hanya memiliki luka yang dangkal di tubuhnya, tetapi pria ini, dengan keahliannya yang 
luar biasa, membunuh dua penyusup. 

'Ini...! Bagaimana bakat seperti itu berkembang di para Pengawal? ' 

Awalnya, Great Guardian sangat senang karena dia berasumsi bahwa penjaga ini adalah 
bala bantuan Yang Mulia. Di antara Pengawal, Komandan Selatan dikenal sebagai yang 
terkuat, tetapi tidak ada yang menyaksikan kekuatannya. 

Bahkan jika dia adalah seorang penjaga yang hanya ditunjuk untuk melindungi Kaisar, 
penjaga ini memberikan perasaan bahwa dia bisa menjatuhkan lusinan penyusup. Penjaga 
itu sepertinya sekuat Tombak tanpa mengeluarkan keringat. 

Seolah-olah penjaga itu adalah salah satu dari 5 prajurit Wulin terbaik. 

'Tidak mungkin! Bagaimana dia bisa mati hanya dengan dua serangan? ' 

Tombak lain, yang ada di sana, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Orang mati 
itu diketahui lebih rendah dalam keterampilan Klan Dewa Enam Bela Diri, tetapi dia 
berbakat dalam hal Moorim. 

'Seorang penjaga menurunkannya?' 
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Para prajurit dari Great Guardian tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa menjadi bagian 
dari Pengawal. Jika semua pengawal sekuat ini, maka mata-mata yang menyusup ke Istana 
bisa dijatuhkan oleh mereka dengan mudah dan cepat. 

'Tidak. Dia tidak seperti Pengawal mana pun yang pernah saya lihat. Siapa orang ini?' 

Kebingungan muncul di benak para pejuang. Mereka tidak akan bingung jika Chun Yeowun 
tidak menggunakan Seni Dewa Pedang Ekstrim. Pada saat itu, Chun Yeowun berbalik ke 
arahnya dan bertanya: 

"Apakah kamu yang terakhir di sini?" 

Mata sedingin esnya menatap penyusup itu. 

'Sial!' 

Srrrrng! 

Hanya bertemu dengan tatapan Chun Yeowun membuat Spearman merasa takut. Beradu 
serangan dengan Pengawal yang mengerikan di depan tidak lagi menjadi masalah baginya. 
Tidak perlu berjuang untuk kalah. Kematian adalah satu-satunya hasil baginya. Untuk 
melawan seseorang yang tidak bisa Anda tangani adalah hal yang sangat bodoh. 

'Aku perlu membawanya ke Blood Master' 

Monster itu adalah satu-satunya yang bisa menghadapi Chun Yeowun di mata si tombak. 
Tidak mungkin seorang tombak bisa menjatuhkan Pengawal. Berpikir begitu, dia 
memutuskan untuk melarikan diri menuju Blood Master, dan mulai bergerak. 

'Saya perlu menciptakan celah di antara kita' 

Woong! 

Penyusup itu mengangkat tombaknya dan mulai melepaskan energi ke tempat Chun 
Yeowun berdiri. Dia tidak benar-benar membidik Chun Yeowun, tapi hanya di sekitar Chun 
Yeowun. 

Bang! Bang! Bang! 

Saat lantai terkena, debu mulai naik di sekitar Chun Yeowun, menutupi penglihatannya. 
Yang dibutuhkan penyusup hanyalah beberapa saat untuk melarikan diri. 

'Sekarang!' 

Begitu penombak melihat cukup banyak debu yang naik, dia dengan cepat pindah ke lorong 
yang akan membawa mereka ke aula terakhir. Itu pilihan yang tepat. Menghadapi 
konfrontasi dengan Chun Yeowun hanya akan membuatnya mati. 
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Woosh! 

Tiba-tiba sesuatu bergerak. Tombak itu mengabaikannya dan bergegas menuju lorong, 
tetapi cahaya tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Namun, setelah berlari, dia tidak bisa 
membantu tetapi berhenti di pintu masuk, yang saat ini diblokir. 

Kiik! 

"B-bagaimana ini mungkin?" 

Pria itu terkejut setelah melihat lorong itu diblokir. Meskipun dia melihat bahwa itu 
hanyalah cahaya sederhana, itu memberinya sensasi yang menakutkan. Dan kemudian, 
sesuatu yang luar biasa terjadi. 

Shiiiiing! 

Lusinan pedang es melayang di udara tepat di pintu masuk lorong, semuanya mengarah ke 
arahnya. Pria itu tidak bisa berkata-kata. 

"Pedang Es? Tidak mungkin! " 

Tidak ada yang akan tahu bagaimana Pedang Es bekerja kecuali mereka melihatnya. 
Bahkan dipertanyakan apakah secara realistis mungkin untuk membuat Pedang Es dalam 
jumlah besar. 

'Apa apaan? Apakah dia semacam monster? ' 

Pedang Es sepertinya mereka putus asa untuk terjun ke pria itu. 

"Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri?" 

'S-sial!' 

Suara Chun Yeowun mencapai telinga si tombak. Sayangnya, rencananya untuk hidup 
sedikit lebih lama pun gagal. Pria, yang kehilangan upaya terakhirnya, merasakan 
jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Dia memegang tombaknya dan berdiri di 
atas pedang es. 

'Akhiri saja!' 

Lebih baik menerobos Pedang Es daripada berurusan dengan monster di belakangnya. 
Tombak itu membuka teknik terbaiknya untuk menghancurkan semua Pedang Es. 

Dentang! Dentang! Dentang! Dentang! 
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Di antara teknik yang didasarkan pada klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, keahliannya 
adalah pertempuran jarak dekat. Saat dia mengambil posisi, puluhan pedang es terbang ke 
arahnya seperti hujan yang jatuh ke tanah. 

Astaga! 

'Aku hanya perlu waspada!' 

Agar tidak terkena, pria itu mulai melepaskan energi saat pedang bertabrakan dan jatuh. 

Dentang! Dentang! dentang! 

Meskipun pedang es itu tajam dan keras, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan 
pedang sungguhan. Setiap kali tombaknya berbenturan dengan Pedang Es, Pedang Es itu 
akan hancur. Setelah menyadari hal ini, warna kembali ke wajah pria tersebut. 

'Aku bisa kabur!' 

Setengah dari Pedang Es sudah patah, tapi ada satu hal yang dia lewatkan. Jika itu adalah 
Grand Master, maka bergerak sambil menggunakan Pedang Es akan sulit. Namun, Chun 
Yeowun tidak normal, dengan bantuan sistem, dia bisa secara bersamaan mengendalikan 
Pedang Es dan bergerak. 

"Punggungnya tidak terlindungi" 

"Apa?" 

Saat pria itu menoleh, sebuah suara mengejutkannya dari belakang. 

Puck! 

"Batuk!" 

Pedang putih menembus leher si tombak. Tombak tidak punya waktu untuk bereaksi. 
Matanya, yang dipenuhi dengan kehidupan dan harapan yang mengira bahwa dia bisa 
melarikan diri, segera berubah menjadi keputusasaan. 

"...bagaimana?" 

Dia ingin bertanya bagaimana Pengawal bisa bergerak tetapi saat berikutnya, dia 
kehilangan nyawanya. 

Gedebuk! Puck! 

Leher pria itu retak dan kepalanya jatuh ke lantai. 

"Wow!" 
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Sorakan keluar dari mulut Great Guardian yang bersandar ke pintu masuk. Melihat kepala 
pria itu berguling-guling, dia tidak bisa tidak mengagumi penjaga itu. Tidak berlebihan jika 
menyebut pria itu sebagai Pejuang Dewa. 

'Ini luar biasa! Tidak kusangka ada pria yang sangat terampil ... ' 

Identitasnya tidak penting lagi dan dia cukup beruntung bahwa monster ini adalah sekutu 
mereka. 

'Baik! Orang ini akan bisa menangani wanita mengerikan itu! ' 

Sudah cukup lama sejak wanita itu jatuh dan jika Penjaga bergegas, dia bisa 
menghentikannya untuk menyentuh harta karun itu. 

"Ugh! Turun dan hentikan musuh di sana. Kamu harus cepat sebelum harta karun itu 
dicuri! " 

Dengan nada mendesak dalam suaranya, Great Guardian berteriak pada Chun Yeowun. 
Namun, dia merasa ada yang tidak beres. 

'?' 

Chun Yeowun mendekatinya tanpa berkata apa-apa. The Great Guardian, yang bingung, 
mulai khawatir. 

"G-Guard?" 

Saat Penjaga merasa takut dan Penjaga berbicara. 

"Apa yang harus saya lakukan?" 

"Maksud kamu apa?" 

"... Aku juga bukan sekutumu" 

"Hah? Apa itu..." 

Memotong! 

Sebelum dia sempat menjawab, Chun Yeowun menggorok lehernya. Kepala Great Guardian, 
yang tenggorokannya digorok, jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. 

"Apa apaan?" 

"Menjaga! Bagaimana kamu bisa melakukan ini ?! " 
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Dalam sekejap, para prajurit yang bersorak dan percaya bahwa dia adalah sekutu yang 
dikirim oleh Kaisar menjadi diam dan diam. Wajar jika mereka terkejut. Bagaimanapun, itu 
adalah kepala Great Guardian yang jatuh. Memalingkan kepalanya, Chun Yeowun bertanya 
pada prajurit yang tersisa. 

"Penjaga... apakah aku masih terlihat seperti Penjaga?" 

"!?" 

Jika dia bukan Pengawal, lalu siapa dia? Chun Yeowun mengangkat pedangnya dan 
mengarahkannya pada mereka, dan berbicara dengan suara berwibawa. 

Aku adalah Penguasa Sepuluh Ribu Pegunungan 

"Sepuluh Ribu Gunung? Tidak... Kultus Iblis? " 

Penguasa Sepuluh Ribu Pegunungan adalah istilah lain untuk Penguasa Kultus Setan. Mata 
mereka, yang menatap Chun Yeowun, membelalak pada kebenaran nyata yang dia ucapkan. 
Tapi itu bukanlah akhir. 

"Dan sekarang aku adalah musuh yang akan membunuh kalian semua" 

"!!!" 

Memotong! 

Saat dia selesai berbicara, Chun Yeowun membuka Kekuatan Pedang Iblis Surgawi. 

Source : 
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Chapter 361 
Bab 361: Inkarnasi Qilin (1) 

Aula tingkat terakhir pangkalan Penjaga dibagi menjadi tiga jalur. Tidak seperti Chun 
Yeowun yang langsung turun, Hu Bong melalui jalan yang berbeda. 

Berbelok ke kanan di setiap pertigaan, orang bisa menemukan sel penjara Penjaga Istana 
Kekaisaran. Di tempat itu, ada dua tubuh yang hanya mengenakan pakaian dalam dan 
tubuh mereka sangat memar sehingga keluarga mereka bahkan tidak akan mengenalinya. 

"Sial" 

Hu Bong tidak bisa membantu tetapi mengutuk keras setelah menyaksikan pemandangan 
seperti itu. Tubuh-tubuh ini, yang hanya mengenakan pakaian dalam, tidak hanya disiksa. 
Semua kuku jari tangan dan kaki mereka dicabut, dan dia bisa melihat bahwa mereka 
menderita pukulan batang besi. 

"Istana Kekaisaran ?! Sial! " 

Hu Bong tidak bisa berhenti mengumpat sambil terus melihat mayat-mayat itu. Mereka 
tidak lain adalah anggota Kultus Iblis. Saat mereka ditangkap oleh pelayan Pengadilan, 
sepertinya mereka disiksa dengan kejam dan meninggal karenanya. 

"Mendesah. Saya harus berhenti mengumpat, "kata seorang pria yang terluka, yang sedang 
mengumpulkan tongkat untuk membakar mayat. 

Dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari penyusup Kultus Iblis yang 
ditangkap. Dari saat dia disiksa, dia bisa disebut orang yang sangat beruntung. 

Hu Bong, yang memegang obor di tangannya, ragu-ragu. 

"Kita bahkan tidak bisa membawa mereka kembali ke tempat kita..." 

Untuk membakar mayat untuk menyingkirkan keberadaan mereka, menyakiti Hu Bong. 
Melihat dia sedih, pria lain memintanya untuk menyerahkan obor. 

"Baiklah, saya akan melakukannya" 

Wajah pria itu berantakan. Itu penuh dengan memar dan darah kering, matanya bengkak, 
namun penuh tekad. Saat Hu Bong menyerahkan obor tanpa ragu-ragu, pria yang terluka 
itu menyalakan kain dan ranting yang patah di sekitar mayat. 

Meretih! 
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Minyak dari lampu itu mengalir dan langsung terbakar. Menyaksikan api membumbung 
tinggi, satu-satunya anggota yang selamat berbicara. 

"Saya siap berkorban untuk Sekte kami karena saya diberi peran sebagai mata-mata. 
Selama penugasan, jangan pernah menunjukkan tanda-tanda berkabung untuk saudara 
mana pun " 

"A-siapa yang berduka di sini? Hah..." 

Hu Bong tidak mengatakan apapun. Para master ini, yang ditugaskan sebagai mata-mata 
sebagai Kultus Iblis, tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat karena mereka terutama 
menugaskan diri mereka sendiri sebagai mata-mata, pembunuh, dan pengumpul intelijen. 

Mereka seperti bayangan, hidup hanya untuk Kultus Iblis, namun, mereka mengambil misi 
saat ini. Mereka tahu mereka akan bekerja dengan Penguasa Kultus Iblis, yang secara 
pribadi mengubah rencana untuk menyelamatkan mata-mata yang ditangkap, dan di satu 
sisi, kematian mereka tidak sia-sia. 

'Sudah lama sejak saya melihat Tuhan marah' 

Chun Yeowun bukanlah tipe orang yang menunjukkan kemarahan, dan sejak dia menjadi 
Penguasa Kultus Iblis, dia melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya. 

Namun, setelah menemukan jasad anak buahnya disiksa di sel penjara, matanya langsung 
haus akan pembunuhan. 

'Dia masuk sendiri, tapi saya tidak yakin apakah dia akan baik-baik saja' 

Melihat mayatnya terbakar, Hu Bong mengkhawatirkan Tuhannya. Chun Yeowun 
meninggalkan Hu Bong dan Tuan mata-mata untuk merawat mayat-mayat itu dan menuju 
ke bawah tanah. 

Hu Bong percaya bahwa tuannya tidak terkalahkan, tetapi dia tidak yakin bagaimana 
musuh dan dunia akan memperlakukannya. 

'Aku harus cepat dan pergi ke Tuan ...' 

Bang! Grrrrr! 

Pada saat itulah getaran muncul seolah-olah di bawah tanah sedang mengalami gempa 
bumi. 

Itu tidak cukup kuat untuk runtuh, tetapi gemetar dinding bisa dilihat dengan mata 
telanjang. 

'Apa apaan!' 
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Itu bukan hanya getaran. Itu semacam energi. Energi luar biasa melonjak ke mana-mana. 

Hu Bong, yang khawatir, berkata kepada Tuan mata-mata. 

"Tolong urus ini, aku akan pergi ke tempat Tuhan berada" 

"Saya mengerti! Tolong pergilah!" 

Hu Bong dengan cepat mulai kehabisan sel penjara. 

Tingkat terakhir, 7 dengan harta karun. 

Untuk memasuki tempat itu, seseorang harus melewati labirin yang dilengkapi dengan 
mesin energi. 

Opsi untuk menerobos langit-langit tidak akan berfungsi karena labirin dirancang untuk 
menghancurkan diri sendiri jika ada yang mencoba mengganggu secara paksa. Banyak 
jebakan sedang menunggu para penyusup, tetapi untuk Master Darah, itu hanya buang-
buang waktu. 

"Kamu pasti bercanda!" 

Spask! 

Mata tombak yang muncul dari lantai bawah dengan mudah diblokir oleh serangannya, dan 
panah, yang datang dari dinding samping, terlalu lambat dibandingkan dengan gerakannya. 

Blood Master tidak perlu bekerja karena pria itu, yang membantunya dengan 
menghancurkan semua jebakan di labirin, melakukan semua pekerjaan. Dan sebagai 
hasilnya, mereka mencapai ujung labirin dalam waktu singkat. 

'Keluar!' 

Saat mereka bergerak, ada penghalang yang ditempatkan di jalan, dan jalan keluar tepat di 
bawahnya. 

Tapi di pintu keluar, cahaya terang, seperti obor berkedip-kedip. 

Saat mereka melewati pintu keluar, ruang sekitar setengah ukuran aula lantai 6 muncul di 
depan mata mereka. 

"Ah!" 

Pria yang membantunya berseru di tempat kejadian. 

Mendesis! 
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Begitu mereka melewati tanda keluar, mereka disambut oleh gelombang panas. Ujung aula 
memiliki kolam besar, yang menempati sepertiga aula. 

Yang sangat menarik adalah ada batu yang menonjol seperti pulau kecil di tengah kolam, 
dan batu ini memiliki nyala api yang sangat besar di atasnya. 

Meretih! Meretih! 

Karena nyala api yang sangat besar, uap mengepul, seperti mata air panas di kolam. Dan 
berkat itu, suhu aula menjadi panas, sementara udaranya lembab dan putih karena uap. 

'Sungguh tempat yang benar-benar misterius' 

Meski berada jauh di bawah tanah, itu membuat mereka merasa seperti berada di tanah 
lahar. Di tengah kolam, api aneh yang mengganggu mereka, semakin membagi konsentrasi 
mereka saat sebuah suara terdengar. 

"Siapa yang berani menginjakkan kaki kotor mereka di sini?" 

Suara itu bisa didengar, namun sulit untuk memahami dari mana asalnya. Energi yang tidak 
diketahui dari api besar di tengah kolam tiba-tiba mulai meningkat, membuat suhu aula 
naik. 

Tidak seperti pria itu, yang sedang mencari suara itu, mata Guru Darah diarahkan ke nyala 
api yang besar. 

Apakah Anda penjaga terakhir? 

"Kamu siapa?" 

Pria itu bingung dengan kata-kata Guru Darah itu. Dia tidak tahu apakah lawannya adalah 
pria atau wanita karena suara mereka kuat. Kemudian, suara itu bergema lagi. 

"Kamu bajingan nakal. Keyakinan Anda telah meningkat cukup besar sehingga Anda 
mengincar harta karun istana Kekaisaran " 

Suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Itu adalah suara yang menyindir para penyusup. 
Tanpa mundur, Guru Darah tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. 

"Berapa lama kamu berencana bersembunyi di sana dan berbicara? Tunjukan dirimu! Aku 
tidak takut padamu Hah! Apakah Anda bersembunyi karena Anda jelek untuk dilihat? " 

Dia sengaja memprovokasi orang lain. Apakah itu pertarungan Qi di antara mereka? 

'Apakah provokasi ini akan berhasil? Apa...?' 
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Ketika pria itu mencoba memikirkan apa yang sedang terjadi, dia melihat sesosok manusia 
hitam bergerak di balik api. 

Dia tidak yakin, tapi sepertinya penjaga harta karun itu benar-benar terpancing oleh 
provokasi. 

Mendesis! 

Bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam api yang sepertinya bisa membakar segalanya? 

Saat itu, manusia kulit hitam, di belakang nyala api yang sangat besar mulai perlahan 
menyeberang dan berjalan ke depan. 

"TIDAK MUNGKIN!" 

Meski mengejutkan, sosok hitam itu juga memiliki api di sekitarnya. Seolah tidak 
terpengaruh panas, sosok itu melintasinya dan berjalan maju. 

Whooosh! 

Tubuh, yang tertutup oleh api, tidak lain adalah inkarnasi dari api itu sendiri. Di antara 
prajurit Penjaga yang menjaga kuil, dua penyusup telah menyaksikan penjaga yang bisa 
menangani api, tapi mereka tak tertandingi dengan sosok di depan mereka. 

'Bukannya tubuh itu terbakar .... tapi tubuh itu sendiri terbuat dari api' 

Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk diterima manusia. Asisten Monster Darah 
menjadi kaku. Saat mereka terus melintasi labirin, dia mulai waspada tentang tidak adanya 
Guardian, tapi sekarang mereka menghadapi seseorang yang terbuat dari api. 

'Apakah itu bahkan memberikan energi manusia?' 

Energi dari tubuh api itu keras dan agresif. Tidak seperti dia, yang gugup dan takut, mata 
Blood Monster siap untuk bertempur. 

Sampai saat itu, dia tidak tertarik untuk bertarung, tapi sekarang dia membuat ekspresi 
yang begitu menarik. 

"Huhuhu, aku tahu akan ada orang yang melindungi tempat ini, jadi itu kamu, ya?" 

Saat dia bertanya, yang terbakar tidak mau repot-repot menjawab kembali. Sebaliknya, api 
yang mengelilingi tubuh secara bertahap mereda, menampakkan penampakannya. 

Ssst! 

Mereka berasumsi bahwa seluruh tubuh akan menjadi hitam dan hangus karena nyala api, 
tetapi monster dengan sisik merah muncul. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Hah?' 

Seluruh tubuhnya tampak tertutup sisik, namun dia telanjang tanpa sehelai kain pun. Dia 
adalah pemilik tubuh yang sempurna dengan dada bengkak dan pinggang yang sempit. 

Saat wanita bersisik itu mengulurkan tangan kanannya, sesuatu seperti sepotong kain dari 
sudut aula datang dan membungkus tubuhnya. 

Ssst! 

Sisik merah yang menutupi seluruh tubuh menghilang saat kain mulai menutupi tubuhnya 
dari dada hingga paha. Dia, tidak diragukan lagi, adalah wanita yang memikat dan cantik 
dengan api yang berkobar di pinggangnya. 

Hanya dengan melihat wajahnya akan menggoda pria yang masih hidup. 

'D-dia sangat menggoda' 

Karena itu hanya sepotong kecil kain, sebagian besar tubuhnya terlihat. Berkat itu, lelaki itu 
malu menatap langsung ke arahnya. Wanita menggoda itu memergokinya meliriknya dan 
menatap Guru Darah dengan tatapan tajam saat dia berbicara. 

"Kupikir kamu sangat spesial, tapi tidak ada yang spesial darimu" 

Wanita dalam api, yang tampaknya sadar dipanggil jelek berbicara kembali kepada Guru 
Darah. Jika dievaluasi secara objektif, wanita yang terbakar api dapat dihitung sebagai yang 
terbaik di Kekaisaran. Sebaliknya, Blood Master mengangkat alisnya, seolah dia tidak suka 
mendengar kata-kata itu. 

"Ha. Kamu nakal sebagai penjaga kuburan " 

"Penjaga makam? Aku, seorang wanita, telah menjaga harta karun Kekaisaran sejak lama 
karena perjanjian yang kita buat dengan Kaisar Kekaisaran pertama. Pencuri sepertimu 
tidak berhak mengejekku " 

'Kaisar Pertama?' 

Mata pria itu membelalak ketika dia mendengar tentang perjanjian dengan Kaisar Pertama. 
Dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan melihatnya, tetapi mendengarkan kata-kata 
wanita itu, itu berarti dia hidup selama lebih dari dua ratus tahun. Mata Guru Darah, yang 
tidak senang sampai beberapa saat yang lalu, sekarang berkilau. 

"Apakah Anda mengambil darah Qilin untuk mendapatkan keabadian?" 

"Keabadian?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Ada batasan kehidupan seseorang yang bahkan mencapai tingkat seni bela diri tertinggi. 
Tapi, tidak ada satu orang pun yang hidup untuk waktu yang lama. Namun, fakta bahwa 
wanita dalam api ini hidup selama hampir dua ratus tahun dalam bentuk mudanya berarti 
dia telah mencapai Keabadian. 

"Matamu penuh dengan keserakahan. Kamu hanya orang bodoh " 

Wanita yang terbakar itu menangkap mata Guru Darah yang bersinar dalam keserakahan. 
Mereka yang datang untuk mendapatkan harta itu harus dibunuh. 

"Penjaga Ran-yeong. Menurut perjanjian, saya akan membidik para pencuri yang telah 
menyusupi harta karun " 

Wooong! 

Bunga api mulai bangkit dari pelukannya, wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai 
Penjaga ke-2 Ran-yeong. Seolah-olah dia ingin membakar semua musuh di depannya. 

'Sungguh energi yang luar biasa!' 

Nyala api begitu kuat sehingga bahkan beberapa Master yang terampil tidak akan tahan 
dengan energi yang dia ungkapkan. Guru Darah berbicara kepada pria yang terkejut. 

"Tetap kembali. Aku akan menanganinya " 

"Ah, kamu..." 

Swoosh! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu seperti bayangan kabur 
bergetar di hadapannya. 

"Uh?" 

Orang yang muncul dengan udara bergoyang di sekitar mereka seperti fatamorgana tidak 
lain adalah Ran-yeong. Dia sangat cepat bahkan pria itu tidak menyadari bahwa dia berdiri 
tepat di sampingnya. 

"Apa yang mundur? Aku akan berurusan dengan kalian berdua " 

Hweeing! 

Bunga api bersinar terang dari tangannya. Pria itu, yang ketakutan dengan nyala api yang 
melonjak tangannya, mencabut pedangnya. 

Swoosh! 
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Pedang yang terbuat dari baja, menciptakan bentuk jaring yang padat, mencoba memblokir 
api. Pria itu segera mengambil posisi bertahan, berpikir bahwa dia akan dapat 
menghentikan serangan itu agar tidak sampai padanya. Tapi, 

Hweeeing! 

"A-apa ini?" 

Nyala api menelannya dalam sekejap, dan amukan panas yang kuat menyerbu tangannya 
yang memegang pedang. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi panasnya 
sangat menakutkan sampai-sampai tangannya terasa seperti hilang. 

Chiik! 

Kuak! 

Pria itu mengambil pedangnya dan mencoba mundur beberapa langkah, tetapi apinya 
bergerak di celah dan menghantamnya. 

Hweeing! 

'Sial!' 

Dia melepaskan pedang yang dia pegang karena api yang menghantamnya, tetapi nyala api 
itu sudah melilit tubuhnya. Dalam sekejap, api yang menyentuhnya mulai membakar tubuh. 

"AGHHHHHH!" 

Mulai dari lengannya, api berlanjut ke bagian atas tubuhnya dan lelaki itu berguling-guling 
di lantai sambil mengerang kesakitan. Guru Darah di sisi lain, yang diserang pada saat yang 
sama memiliki ekspresi yang berbeda. 

Apakah pertahanan terbaik dikenal sebagai serangan terbaik? 

Ketika api hendak menutupi Guru darah, dia tidak mundur, tetapi pergi ke depan dan 
melangkah ke depan untuk memotong tenggorokan Ran-Yeong. 

Gedebuk! 

'Dia cepat!' 

Ran-yeong, yang mencoba menghindar dengan bersandar di belakang, harus menghentikan 
serangan dan melompat kembali untuk menghindari tertabrak. 

'Apakah itu akan menyebabkan kerusakan?' 
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Mata Blood Master menangkap sesuatu. Tentu saja, dia ingin membunuh Ran-yeong hanya 
dalam satu serangan, tapi dia menghindarinya. Dia melihat betapa akuratnya Ran-yeong 
menangkis serangan itu. 

"Kamu ... Kamu tidak begitu normal", Guru Darah berkata kepada Ran-yeong, yang telah 
dibawa sepuluh langkah menjauh. 

Ran-yeong menjawab dengan santai, 

"Oh! Anda menghentikan serangan saya? Anda perlu belajar lebih banyak untuk 
menjatuhkan saya " 

Ran-yeong juga membuat keputusan untuk membunuh mereka dengan membakar mereka 
tapi dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu penyusup akan lolos dari serangannya. 

'Sudah lama sekali aku tidak bertemu orang seperti ini' 

Ran-yeong disebut sebagai kekuatan tersembunyi sebenarnya dari Istana Kekaisaran. 
Selama dia hidup, tidak ada yang bisa masuk ke aula Penjaga. Mata Ran-yeong tertuju pada 
pertempuran dan mulai bersinar dalam kegembiraan. 

'Aku hampir kecewa karena Great Guardian dan yang lainnya di Istana Kekaisaran, tapi ini 
menyenangkan' 

Gooooo! 

Kedua wanita itu merasa bersemangat tentang konfrontasi mereka satu sama lain. Pria itu, 
yang membantu Blood Master, nyaris tidak berhasil memadamkan api yang membakar 
tubuhnya. 

Kiiik! 

Uap panas mengalir dari tubuhnya. Dia berharap mundur untuk menghindari berada di 
antara konfrontasi dua wanita gila itu. 

'Keduanya benar-benar monster' 

Dia akan selalu bertanya-tanya apakah ada wanita lain yang bisa bertarung dengan level 
yang sama dengan Blood Master, tapi dia ada di Istana Kekaisaran! 

Lawan monster itu adalah monster lain. 

Jelas bahwa dia akan mati jika dia ikut campur, jadi dia memutuskan untuk mencari harta 
karun itu saat para wanita bertempur. 

'Hoo... aku akan pergi ke sisi tempat nyala api diserang dan... huh?' 
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Grrrrr! 

Sesuatu yang aneh terdengar dari sisi langit-langit. Saat itulah asisten mulai berkonsentrasi 
pada suara ... 

Retak! Retak! 

Langit-langit mulai retak dan bebatuan mulai berjatuhan. Seolah-olah petir menghantam 
langit-langit. 

"Uh! Ahhhhhh! " 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Jika dia tidak beruntung di pihaknya, dia pasti akan mati dengan kematian yang 
mengerikan. Meskipun bebatuannya runtuh, dia tidak terluka parah, tapi kakinya terjepit di 
antara batu. 

Kedua wanita, yang saling berhadapan, mengalihkan pandangan mereka ke langit-langit 
yang tiba-tiba runtuh. 

"Asisten!" 

Teriakan itu dari Blood Master, yang ingin tahu apakah ajudannya masih hidup. Namun 
karena kakinya di bawah batu dan rasa sakit yang dialaminya, dia pingsan. Dan orang bisa 
melihat sosok seseorang yang berdiri di atas bebatuan yang jatuh. 

"Siapa dia?" 

"Penjaga?" 

Kedua wanita itu menatapnya. Orang yang turun dari langit-langit yang rusak adalah 
seorang pria muda dengan wajah putih dan jubah emas. Benar, itu... 

Chun Yeowun 

Sama seperti bagaimana dia melewati level lainnya, dia menerobos aula dan turun ke level 
terakhir. Melihat kedua wanita yang memelototinya, Chun Yeowun membuka mulutnya 
dan berkata. 

"Alhamdulillah aku belum terlambat" 

Source : 
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Chapter 362 
Bab 362: Inkarnasi Qilin (2) 

'Dasar orang bodoh! Kenapa kamu mati untukku! ' 

Itu tidak seperti asisten Blood Master jatuh setelah bertarung untuk waktu yang lama 
tetapi dia mati karena langit-langit yang runtuh. Bahkan memanggilnya sepertinya 
membuat frustrasi. Untuk sesaat, semua orang terkejut dengan langit-langit yang tiba-tiba 
runtuh dan mata Guru Darah menyipit. 

'Dia sama sekali tidak normal' 

Dengan nalurinya yang kuat dan kuat, dia yakin bahwa pria di depan mereka bukanlah 
orang biasa. Dia dengan sempurna memegang energinya tanpa melepaskannya, yang 
berarti dia pasti seseorang dengan tingkat kekuatan besar yang melampaui imajinasinya. 

"Saya pikir ini akan mudah, tetapi apakah saya benar?" 

Dia berpikir bahwa masalahnya akan terpecahkan begitu dia menyingkirkan Ran-yeong, 
yang dia lawan, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Melihat bahwa dia memiliki baju 
besi emas padanya, dia pasti anggota Istana Kekaisaran. 

'Fakta bahwa dia muncul langsung dari langit-langit ...' 

Di level lain di atas ini, ada orang-orang dari Klan Dewa Enam Bela Diri yang meninggalkan 
tanda seni bela diri Kultus Iblis pada mayat. 

Blood Master menatap Guardian, Ran-yeong, dan Chun Yeowun secara bergantian. 

Dia yakin dengan keahliannya, tetapi dia tahu bahwa dia akan dirugikan jika mereka 
berdua bergabung. 

'Kemudian...' 

Di sisi lain, bukan hanya Blood Master yang terpesona dengan kemunculan tiba-tiba Chun 
Yeowun dari langit-langit. The Guardian, Ran-yeong juga mewaspadai tindakan dan 
penampilannya. Pria itu mengenakan baju besi emas, tapi tidak sekali pun dia pernah 
mendengar tentang pria yang begitu terampil di Pengawal. 

'Saya tidak berpikir bahwa bahkan Guardian pun mampu ini' 

Dia yakin bahwa pria di depannya jauh lebih kuat daripada Pengawal, yang berada tepat di 
sebelah Kaisar. Selain itu, meskipun pria itu tidak melepaskan energi apa pun, dia bisa 
merasakan bahwa dia memiliki energi yang menakutkan dan berbahaya di sekitarnya. 
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'Ini bukan bawah tanah normal dan dia muncul melalui langit-langit. Artinya, keduanya 
harus menjadi sekutu ' 

Ran-yeong menatap Master Darah. 

Dia pikir itu layak untuk bermain dengannya karena sudah lama sejak dia berselisih 
pedang dengan orang lain, tapi tidak mungkin seseorang yang mencoba merebut harta itu 
akan bermain adil. Biarpun dia ahli, itu akan sangat merepotkan jika mereka berdua 
bergandengan tangan dan menyerangnya pada saat bersamaan. 

'Akan berbahaya jika mereka bergandengan tangan. Kemudian...' 

Saat ini, situasinya benar-benar rumit. Dengan kemunculan Chun Yeowun, kedua wanita 
tersebut membuat keputusan yang sama. 

Dengan mata waspada penuh, keduanya saling memandang dan kemudian ke Chun 
Yeowun, dan menyerangnya pada saat yang sama seolah-olah mereka sudah membuat 
keputusan sebelumnya. 

Phat! 

Chun Yeowun yang dibidik kedua wanita itu. Untuk mencegah dia bergandengan tangan 
dengan kedua sisi, mereka memutuskan untuk menjatuhkan pria yang baru muncul itu. 

Wheeing! 

Ssst! 

'Apakah mereka bersama?' 

Chun Yeowun tidak mengharapkan perkembangan seperti itu. Seolah-olah binatang buas 
itu mencoba untuk menyingkirkan musuh yang mungkin sebelum mereka melanjutkan 
pertarungan mereka. 

'Jadi...' 

Dari sisi kanan, serangan api panas yang mirip dengan Qilin dilepaskan, dan di sebelah kiri 
adalah Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

"Hah?" 

"Apa?" 

Kedua mata wanita itu menemukan satu sama lain pada saat bersamaan. Mereka mengira 
mereka menyerang lawan. Mereka mengira bahwa Pengawal adalah sekutu bagi yang lain, 
tetapi apa yang baru? 
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Namun, mereka menyadari bahwa mereka berdua keliru. 

"Ini bukan awal yang baik" 

Mata Chun Yeowun berubah serius. Untuk menghindari lebih banyak perubahan dalam 
pertempuran, mereka berdua memutuskan untuk menyerangnya. 

Dentang! 

Ketika Chun Yeowun mengulurkan tangan kanannya untuk membuka Pedang Naga Putih, 
pedang di punggungnya tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Tapi itu bukanlah akhir. 

Dentang! Dentang! Dentang! Dentang! 

Ketika dia mengulurkan tangan kirinya, besi hitam yang tampaknya melindungi 
pergelangan tangannya di kedua lengan itu dibongkar, membentuk menjadi pedang hitam, 
dan dibentuk di tangan Chun Yeowun. 

'Sebuah lengan penjaga berubah menjadi pedang?' 

'Siapa dia?' 

Mereka berdua tahu sejak awal bahwa Chun Yeowun tidak akan menjadi lawan yang 
mudah. Dan pikiran mereka benar. 

Chiiiiinnnnggggg! 

Hawa dingin menjalar di punggung mereka, meskipun suhu di bawah tanah meningkat. 
Terlepas dari fenomena aneh yang ditunjukkan penjaga itu, tombak panjang yang 
dibungkus api Ran-yeong, yang digunakan untuk menyerang Chun Yeowun, pergi untuk 
menyerangnya. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Pada saat itu, Chun Yeowun yang membuka Pedang Naga Putih bertabrakan dengan 
tombak Ran-yeong. 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

'Apa energi dingin ini?' 

Mata Ran-yeong terguncang melihat gerakan pedang itu. Keterampilan yang digunakan 
Chun Yeowun akan melepaskan energi dingin, tetapi itu tidak cukup kuat untuk mencegah 
apinya, jadi dia mencoba menemukan lingkaran dan mematahkan pedangnya. 

Dan bukan hanya Ran-yeong yang terkejut. 
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Ketika Seni Dewa Pedang digunakan, Guru Darah ingin memotong Chun Yeowun menjadi 
empat bagian, tetapi pedang hitam di tangannya bergerak begitu cepat dan fasih dan 
mencegah serangan itu. 

Dentang! Dentang! Dentang! Dentang! 

'Apakah dia hanya menghentikan seranganku tanpa bergerak?' 

Wajar jika dia bingung. Dia tidak yakin bagaimana caranya, tapi dia berhasil bekerja 
dengan dua pedang bersama-sama, dan bahkan mencegah kedua serangan masuk bahkan 
tanpa menggoresnya? Dia memblokir kedua serangan itu secara bersamaan! Tapi bukan 
itu! 

Dia bahkan berhasil melakukan teknik seperti itu sambil menggunakan dua energi 
berbeda. 

'Dia menggunakan kedua tangannya untuk menangani energi yang berbeda' 

Meskipun Blood Master telah mempelajari seni bela diri untuk waktu yang sangat lama, ini 
adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang membuka dua energi yang sama sekali 
berbeda dengan dua tangan pada saat yang bersamaan. Yang lebih mengejutkan adalah 
bahwa energinya adalah energi tingkat tinggi. 

'Orang ini... berbahaya' 

'Dia tidak setingkat dengan kita' 

Meskipun mereka bertujuan untuk menjatuhkan pria yang tampak mengejutkan itu, para 
wanita itu tidak bodoh. Ketika Chun Yeowun berhasil menghentikan kedua serangan 
mereka, mereka memutuskan untuk mengakui bahwa pria itu berbahaya untuk mereka 
hadapi. 

'Dia...' 

'Aku perlu menjatuhkannya' 

Crrrrk! 

Sisik merah mulai terbentuk di tubuh Ran-yeong, yang mulai menggunakan api untuk 
membungkus kedua lengannya. Tempat di mana timbangan mulai terbentuk, segera 
melepaskan percikan api, dan pada waktunya dia tampak seperti menyalakan banyak 
kembang api di tubuhnya. 

Meretih! 
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Panas yang dia lepaskan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lepaskan 
sebelumnya. Pedang Naga Putih, yang melepaskan energi dingin, menjadi merah karena 
panas. 

Chiiiiii! 

Dengan Pedang Naga Putih menjadi merah karena panas, panas mencapai telapak tangan 
Chun Yeowun dan mengubah telapak tangan menjadi merah. 

"Kamu, yang berurusan dengan energi dingin, dapat memblokir ini juga? Dua Belas Api 
Neraka! " 

Goooo! 

Dua belas bola kembang api yang berderak naik di sekelilingnya, dan kemudian pergi ke 
langit pada saat yang sama, dan meledak. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibandingkan 
dengan api yang dia gunakan sampai beberapa saat yang lalu. 

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! 

'Sekarang adalah waktu yang tepat!' 

Tanpa melewatkan kesempatan, Guru Darah juga mulai melepaskan pedang baru. Itu 
adalah bentuk kelima dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri -- Seni Dewa Pedang Ekstrim. 

Crrrrk! 

Sebuah pelepasan energi yang tajam naik saat dia menggunakan pedang dari pinggangnya. 
Mengumpulkan semua energi yang dia bisa, dia menggunakan Seni Dewa Pedang Ekstrim, 
yang jauh lebih kuat daripada serangannya, pada Penjaga Istana Kekaisaran. 

Ada 24 jenis lintasan yang muncul dari semua tempat tanpa menutupi bola api, yang 
menyebabkan ledakan. 

"Mati!" 

Ssst! 

Saat dia berteriak, pedang energi bergerak bersamaan dengan bola api yang meledak. Api 
Ran-yeong meledak melalui aula begitu pula energi pedang Guru Darah. 

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! 

Saat ledakan dan energi mengarah ke titik kontak yang sama, retakan muncul di lantai 
karena energi yang meluap, dan percikan api terbang ke segala arah. 

'Kekuatan yang luar biasa' 
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'Sebanyak ini sudah cukup. Sekarang, kita perlu membuat celah ' 

Phat! 

Pada saat yang sama, kedua wanita itu terbang mundur untuk menghindari tabrakan. 
Kekuatan dari dua energi yang sangat indah itu berada di luar imajinasi apa pun. Itu tidak 
dimaksudkan sebagai serangan campuran, tapi sepertinya kombinasi sempurna dari dua 
Super Master. 

Swoosh! 

Saat serangan gabungan digunakan, seluruh tempat sedang rusak. 

Seluruh tempat hangus dalam kehitam-hitaman karena ledakan yang terjadi dan banyak 
lubang besar tercipta sebelum semua batu dan puing-puing beterbangan dan berserakan. 

Titik di mana serangan itu hanya mengeluarkan asap, namun, kedua wanita itu tidak 
merasa perlu untuk memeriksa apakah penjaga itu masih hidup atau tidak. Menghadapi 
kekuatan luar biasa seperti itu, akan sulit untuk menemukan jejak tubuhnya. 

'Dia pasti berubah menjadi abu' 

Blood Master mendecakkan lidahnya. Dia memandang Ran-yeong yang masih melihat titik 
benturan. 

'Siapa dia?' 

Tidak diragukan lagi bahwa Pengawal itu milik Istana Kekaisaran. Tapi, dia sepertinya 
telah bergabung dengan orang lain. Berkat itu, situasinya terkendali, tetapi Ran-yeong 
tidak tahu mengapa dia memasuki aula. 

Saat itu, Ran-yeong bertanya padanya. 

"Pria yang tadi, apakah dia salah satu darimu?" 

"!?" 

Pada pertanyaannya, Guru Darah bingung. Guru darah tidak bisa menahan pertanyaannya 
juga dan bertanya pada Ran-yeong. 

"Omong kosong apa itu? Bukankah kau yang membawanya? " 

"Apa?" 

Setelah mendengar pertanyaan satu sama lain, kedua wanita itu bingung. Mereka berdua 
sampai pada kesimpulan bahwa dia bukan sekutu mereka. Jadi, apa identitas Pengawal itu? 
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'Hah...! Saya seharusnya bertanya sebelum saya membunuhnya ' 

Ran-yeong merasa menyesal, tetapi tidak mungkin dia tidak bisa bertanya kepada orang 
mati, yang tubuhnya juga telah hilang. Saat itulah Guru Darah berpikir. 

'Lebih baik ini terjadi. Lagipula dia adalah pengganggu, dan sekarang aku harus berurusan 
dengan pelacur api, yang masih di sini ' 

Itu bukanlah serangan gabungan yang disengaja, tapi untungnya Pengawal itu telah 
dikalahkan. Guru Darah tidak punya banyak waktu di tangannya dan ingin membunuh 
wanita ini sebelum mengambil Darah Qilin dan melarikan diri dari Istana Kekaisaran. 

Ssst! 

Guru Darah berbicara dengan Ran-yeong sambil membidik. 

"Kamu beruntung. Sekarang saya hanya perlu berurusan dengan Anda " 

Dengan mendecakkan lidahnya, Ran-yeong berbicara kepada Guru Darah yang tampak 
terlalu percaya diri. 

"Itu lucu. Saya akan menerapkan kata-kata yang sama untuk Anda. Aku harus melakukan 
serangan gabungan denganmu karena aku tahu kamu hampir tidak bisa menyerangnya " 

Hweeeing! 

Api membakar lebih banyak di sekitar tubuh Ran-yeong. Mengatakan kata-kata itu, kedua 
tangan Ran-yeong terangkat dan bola api kembali naik. Itu adalah teknik serupa yang dia 
gunakan di Garda. 

"Huhu, apa menurutmu itu akan berhasil padaku?" 

"Baiklah, kita akan melihat apakah itu berhasil atau tidak..." 

Creeeee! 

Bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka merasakan sesuatu 
yang menakutkan dalam indra mereka. Kedua wanita itu tiba-tiba melihat sumber energi 
itu. 

Huk! 

Itu adalah tempat dimana serangan gabungan itu jatuh. 

Asap masih membubung setelah ledakan tetapi sekarang, energi aneh membuat mereka 
merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. 
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"Apa yang sedang terjadi?!" 

"Tidak mungkin..." 

Aneh sekali. Sebagai buntut dari energi yang luar biasa itu, tidak mungkin orang itu bisa 
bertahan. Serangan itu begitu kuat sehingga dipertanyakan jika bahkan 5 master hebat dari 
klan Dewa Enam Bela Diri dapat menghentikannya. 

Tapi, disitulah mereka salah. 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

"Ugh?" 

Lantainya mulai menjadi dingin, dari titik tumbukan, di mana lubang besar terbentuk. 
Seluruh rongga, yang seharusnya panas dan berasap, mulai menjadi dingin dan mulai 
berubah menjadi es. 

Namun, esnya hitam ... 

Lantainya dingin dan hitam? 

Mereka berdua tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan menghadapi fenomena 
baru dan aneh ini dan melihat ke tempat dari mana energi itu berasal. Akhirnya asap 
menghilang dan seseorang muncul. 

"T-Tidak mungkin!" 

"Dia tidak mati ?!" 

Mengejutkan, dari asap, bukannya berubah menjadi abu, Chun Yeowun berdiri tegak. Tentu 
saja, dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. 

Baju besinya hangus karena panas, dan wajahnya bersama dengan bagian lain dari 
tubuhnya, yang dijaga, penuh dengan bekas luka bakar dan luka, tetapi ada sesuatu yang 
lain. 

'Ah! Apa yang terjadi dengan lukanya? ' 

Tsuuuuuuuu! 

Luka bakar dan luka di tubuh Chun Yeowun mulai sembuh dengan cepat. Dalam Dan dalam 
sekejap, mereka tidak terlihat lagi, seolah-olah dia tidak terluka sejak awal. 

'Apa? Dia adalah...' 
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Kecepatan regenerasi seperti itu membuat ekspresi Ran-yeong mengeras. Itu terlihat jauh 
lebih cepat daripada kecepatan regenerasinya sendiri, yang hanya mungkin terjadi setelah 
mengambil Blood of Qilin. Saat dia menatapnya, Chun Yeouwn berbicara. 

"Aku tidak tahu kalau kalian berdua, Penjaga Istana Kekaisaran dan anggota klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri akan bergabung. Ugh... yah, tidak masalah. Sekarang, saya juga akan 
melakukan serangan bersama mulai sekarang " 

"Apa? Serangan gabungan? " 

Keduanya fokus pada kata serangan bersama. Mereka tidak bisa merasakan orang lain 
selain Pengawal dan mereka. Jadi, apa maksudnya? 

'Nano', Chun Yeowun memanggil dari Nano di dalam pikirannya. 

'Ayo gunakan Augmented Reality, Nano' 

[Dimengerti. Augment reality telah dimulai untuk Guru.] 

Crrrrrk! 

Saat kedua wanita itu melihat sekeliling, partikel cahaya putih mulai membentuk garis di 
sekitar mereka, menciptakan augmented reality. Saat augmented reality dimulai, Chun 
Yeowun mengangkat tangan kanannya ke arah mereka dan cahaya biru mulai menyatu di 
udara. 

Whiiing! 

"T-tidak mungkin!" 

Mata Blood Master mulai bergetar saat prediksinya menjadi kenyataan. Cahaya biru yang 
terbentuk di udara mulai berbentuk pedang, yang... 

Pedang Udara! 

Itu adalah Pedang Udara. 

'Mengondensasi energi yang kuat di udara tanpa media lain dan memanggil pedang?' 

Siapapun yang telah mencapai tahap melakukan teknik seperti itu dan mengeksekusi 
Pedang Udara biasanya membutuhkan media. Satu langkah setelah itu, jika seseorang 
mencapai tingkat berikutnya, mereka dapat menciptakan energi pedang di udara bahkan 
tanpa perantara, orang seperti itu disebut Maha Guru yang Sempurna di Wulin. 

"Maha Guru yang sempurna?" 
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Wajar jika Guru Darah tercengang. Di Wulin, satu-satunya yang bisa menangani teknik 
setinggi itu adalah lima master hebat. Tapi itu bukanlah akhir. 

Wooong! 

Energi berwarna biru tidak hanya mengembun menjadi satu. 

Sebaliknya, 12 pedang terbentuk di sekitar Chun Yeowun. 

"Itu tidak masuk akal!" 

Bukan satu, tapi 12 pedang! Dia tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak normal, tetapi dia 
berubah menjadi monster. Bahkan Ran-yeong, yang diselimuti api, kehilangan kata-kata 
saat dia menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. 

'Dia ... siapa dia ?!' 

Source : 
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Chapter 363 
363: Inkarnasi Qilin (3) 

Dua belas Pedang Udara yang agung terangkat, sementara itu, ujung pedang mengarah ke 
arahnya. 

Hanya itu yang diperlukan untuk membuat Ran-yeong, yang dianggap sebagai Kekuatan 
Tersembunyi sebenarnya dari Istana Kekaisaran, dan bahkan Blood Master, anggota 
peringkat tertinggi dari Klan Dewa Enam Bela Diri, benar-benar tidak bisa berkata-kata. 

'Pedang Udara!' 

Untuk mencapai tingkat di mana seseorang benar-benar bisa menggunakan pedang udara, 
itu adalah sesuatu yang bahkan Ran-yeong yang telah hidup selama bertahun-tahun, hanya 
saksikan sekali. Namun, bahkan itu belum mencapai tingkat yang diperlihatkan Chun 
Yeowun. Chun Yeowun kemudian memperingatkan wanita yang terkejut dengan suara 
tenang. 

"Jangan berani-berani mengecewakanku" 

Whooosh! 

Dua belas Pedang Udara di sekitar Chun Yeowun perlahan bergerak maju dan terbelah 
menjadi dua, dengan enam pedang diarahkan ke setiap wanita. 

'Akan berbahaya bagiku untuk bertindak sekarang' 

Ran-yeong telah hidup selama hampir 200 tahun, tetapi belum pernah melihat yang seperti 
ini. Intensitas energi di setiap pedang sudah cukup untuk membuat serangan mereka tidak 
berguna. 

Chun Yeowun berbicara pada dirinya sendiri. 

'Panel!' 

[Mengaktifkan fungsi remote control Panel pada dua belas Pedang Udara] 

Bip Bip Bip Bip Bip! 

Bersamaan dengan respon Nano, dua belas lampu merah dalam augmented reality yang 
ditujukan pada kedua wanita itu muncul. Di layar, pedang di kiri mengarah ke wanita di 
kanan dan sebaliknya, membuatnya berbentuk salib. 

'Ini bukan waktunya untuk terkejut' 
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Mata kedua wanita itu, yang sebelumnya terkejut, berubah menjadi serius setelah mereka 
sadar kembali. Mereka kagum melihat Chun Yeowun, seseorang yang telah mencapai 
tingkat Maha Guru yang Sempurna, melakukan keterampilan seperti itu, tetapi mereka 
tahu bahwa jika mereka tidak bertindak, mereka akan menemui ajal. 

Para wanita itu mungkin terlihat muda, tetapi mereka berdua adalah veteran perang. 

'Berpikir dengan tenang' 

Blood Master menyipitkan matanya dan melihat ke 6 Pedang Udara yang diarahkan 
padanya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan dia tahu bahwa tidak mungkin 
berurusan dengan mereka secara langsung. 

Dia, yang telah mencapai tingkat Maha Guru, bisa bertahan melawan pedang udara, tapi 
paling banyak dia hanya bisa menangani tiga pedang dengan ketepatan yang akurat. 

'Bahkan seorang master Qigong tidak akan bisa menangani enam Pedang Udara. Tidak 
peduli seberapa besar master pria ini, tidak mungkin dia bisa menangani mereka semua 
dengan presisi ' 

Selain itu, hanya menggunakan Air Sword akan menghabiskan energi internal dalam 
jumlah yang sangat besar. Itu artinya pertempuran itu tergantung pada waktu. Jika wanita 
api dan Blood Master berhasil bertahan dari setidaknya tiga Pedang Udara masing-masing, 
kemenangan akan menjadi milik mereka. 

'Itu adalah rencana sederhana, yang tidak didasarkan pada serangan, tapi itu yang terbaik 
yang kami punya' 

Ran-yeong juga sampai pada kesimpulan yang sama. Meskipun pria itu memiliki 
kemampuan seperti monster, tidak mungkin dia bisa menangani semua dua belas Pedang 
Udara. 

'Meskipun kita musuh, aku hanya perlu mencapai gencatan senjata dengan wanita jalang 
itu', pikir Ran-yeong sambil melirik Blood Master. 

Pertanyaannya adalah berapa lama mereka bisa bertahan, dan apakah mereka bisa 
membunuh 'monster' yang berdiri di depan mereka. 

'Bagus!' 

Mengi! 

Bola api berpindah dari Ran-yeong ke tempat Chun Yeowun berdiri. Karena ada dua belas 
Pedang Udara, dia harus berurusan dengan enam di antaranya dan dia cukup mampu 
untuk melakukannya. 
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Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. 

Chak! 

Chun Yeowun, seolah menunggu saat yang tepat, melepaskan dua belas Pedang Udara ke 
arah mereka. Saat pedang ditembakkan, jejak biru yang ditinggalkan oleh mereka tetap ada 
di udara, menunjukkan lintasan dari 12 pedang. 

Astaga! 

Itu adalah pemandangan yang spektakuler saat pedang dengan cepat mendekati para 
wanita. 

'Itu datang!' 

Ran-yeong sudah siap dan menunggu serangan itu saat enam Pedang Udara datang ke 
arahnya. Bola api, yang melayang di udara, dengan cepat terbang menuju pedang udara, 
seolah-olah itu adalah rudal anti balistik berbentuk bola. 

Ssst! 

Alasan dia meluncurkan bola api adalah untuk mencegat pedang udara dan menyebabkan 
ledakan, menghancurkannya dalam prosesnya. Dan seperti yang dia inginkan, bola api, 
bergerak dua sekaligus terbang menuju Air Sword dan mencoba untuk bertabrakan dengan 
mereka. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

'Bagaimana mungkin?!' 

Memotong! Memotong! Memotong! 

Bang! Bang! Bang! 

Betapapun mengejutkannya, pedang terbang itu merobek bola api. Seolah-olah pedang itu 
dikendalikan secara manual, mereka dengan lembut memotong bola api untuk 
menghindari ledakan. 

'Apakah dia benar-benar mengendalikan semuanya?' 

Mata Ran-yeong gemetar karena shock dan ketakutan. Jika dia benar-benar bisa 
mengendalikan semuanya, maka itu berarti dia berurusan dengan enam pedang monster 
individu. 

"Kotoran!" 
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Ran-yeong memukul tinjunya ke tanah, dalam upaya untuk melawan pedang udara yang 
masuk. 

Bang! 

Dengan retakan di tanah, lahar merah mulai mengalir keluar, dan segera, tiang api 
membumbung tinggi. 

Heeee! Meretih! 

Berkat pilar api yang membumbung tinggi, Pedang Udara yang mencoba membunuhnya 
terhalang. Tiang api itu sebenarnya telah berubah menjadi dinding besi, yang berhasil 
menghindarkannya dari bahaya. 

'Bahkan jika itu adalah Pedang Udara, itu masih terbuat dari energi! Pilar api ini begitu kuat 
bahkan pedang terkuat pun tidak dapat menembusnya! ' 

Tidak perlu berurusan dengan pedang satu demi satu. Setelah hidup selama 200 tahun, 
pengalamannya tidak bisa dibandingkan dengan dua lainnya. 

Meretih! Meretih! Wheeng! 

Pedang Udara mencoba menembus pilar api, tapi itu diblokir. Sudut bibir Ran-yeong 
terangkat. Seperti yang diharapkan, Pedang Udara hanya mampu menusuk dan memotong. 

'Jika ini ... apa gunanya ... ugh!' 

Swoosh! 

Pedang Udara, yang tidak bisa menembus pilar api, mulai menyebar dari pilar. 

Pada saat itu, 

[Dari 6 Pedang Udara, 3 dari mereka mengeksekusi Kekuatan Pedang Iblis Surgawi dan 3 
lainnya menggunakan 24 Pedang Iblis] 

Tiba-tiba, Pedang Udara yang mengelilingi pilar api mulai memancarkan berbagai jenis qi. 

Semuanya pedang yang berbeda! 

24 Pedang Iblis dan Kekuatan Pedang Iblis Surgawi dikatakan keterampilan terkuat di 
Kultus Iblis. 

"Apa! Tidak mungkin!" 
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Ran-yeong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat adegan ini terungkap 
di depannya. Monster ini menggunakan teknik yang berbeda untuk memastikan bahwa 
pedang digunakan secara maksimal. 

Chhhhh! 

Dalam sekejap, dua keterampilan hebat dari Kultus Iblis bergegas menuju pilar api. Dan 
situasinya berubah ketika enam pedang dari sifat yang berbeda bertabrakan dengannya. 

Pilar api mulai goyah dan celah segera muncul di atasnya. Saat celah mulai muncul, 2 
pedang menembusnya dan bergegas menuju Ran-yeong, yang bersembunyi di balik pilar. 

'Dia monster! Tapi apakah dia pikir aku akan membiarkan diriku dipukul? ' 

Wheeng! 

Ran-yeong segera bereaksi saat api menyembur dari kedua tangannya dan itu bukan hanya 
apinya. 

Metodenya dalam menggunakan api telah berubah, tidak seperti nyala api yang melonjak 
dari sebelumnya, kali ini, nyala api itu memiliki kelembutan. Dia memegang api seolah-olah 
itu adalah bunga lembut yang sedang mekar. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Dentang! 

Percikan terbang ke segala arah saat tekniknya dan Pedang Udara saling bentrok. Namun, 
mata Ran-yeong tiba-tiba menangkap sesuatu, saat dia fokus memblokir pedang. 

'Pedang apa ini?' 

Tidak seperti Ran-yeong, yang mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang, Master 
Darah di sisi lain menghadapi serangan dari 6 Pedang Udara dan mencoba yang terbaik 
untuk mencegah dirinya terkena serangan pedangnya sendiri. 

Dentang! Cha! Cha! Cha! Dentang! 

Sebagai master yang terampil, dia berhasil melawan Air Swords yang bergerak secara 
berkala, dan dengan setiap tabrakan, percikan terbang. 

"Selama Anda menggunakan Air Sword, Anda tidak akan pernah bisa memasuki celah dan 
mengenai kami!" 

The Blood Master berteriak dengan percaya diri. 

Pedang yang dia pegang di tangan kanannya bergerak begitu cepat sehingga meninggalkan 
bayangan yang terlihat dengan mata telanjang. 
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Namun, jika Pedang Udara hanya menusuk dan menebas, metode ini akan berhasil. 

"Apa?" 

Pedang Udara, yang sebelumnya hanya menusuk, tiba-tiba mulai bergerak berbeda. Master 
Darah tidak bisa membantu tetapi tetap diam sejenak. 

Ssst! 

"Ugh! Bagaimana itu bisa terjadi!?" 

Saat shock, 6 Pedang Udara mulai menggunakan teknik yang berbeda. Seolah-olah 6 
pedang bekerja bersama, setiap pedang menampilkan teknik unik yang melengkapi pedang 
lainnya. 

'Itu-itu tidak mungkin!' 

Guru Darah sangat bingung dan terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Masing-
masing dari enam Pedang Udara memiliki gerakan unik karena Chun Yeowun 
mengendalikannya. 

Jika dia tiba-tiba akan menggunakan enam jenis pedang, maka hasil dari pertarungan satu 
lawan satu sangatlah jelas. 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

"Ugh!" 

Menggunakan kekuatan qi, dia mulai menggunakan formasi baru, hanya untuk terkena 
pedang. Dia sudah melompat mundur dua kaki, tetapi kekuatan pedang itu begitu kuat 
sehingga dia didorong sepuluh langkah lebih jauh. 

Swoosh! 

Tidak memberinya waktu untuk bernapas, masing-masing dari enam pedang itu bergerak 
maju tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Setiap pedang tampak tak terkalahkan di 
matanya. Mengapa? Karena setiap pedang menunjukkan kesempurnaan mutlak. 

'Apa? Mengapa ilmu pedang ini tampak... familiar? ' 

Matanya bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan pedang agar tidak 
mengenainya. Pada awalnya, dia hanya dikejutkan oleh kendali Chun Yeowun atas Pedang 
Udara, tetapi semakin dia melihat gerakan pedang, semakin akrab rasanya. 

'Ilmu pedang ini adalah ...'. 
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Itu tidak mungkin salah. Pedang qi, yang dipancarkan Pedang Udara, menyerupai teknik 
yang digunakan lelaki tua itu untuk mencegah klan Dewa Pedang Dewa Enam Bela Diri 
bergerak maju di Wulin. 

Selain itu, tidak seperti pedang qi orang tua itu, yang sama sekali tidak stabil, ini adalah 
kebalikannya. Orang tua itu telah mengidentifikasi dirinya sebagai Penguasa Kultus Iblis, 
yang menyebabkan Guru Darah menyadari sesuatu. 

"Kultus Iblis! Pria ini dari Kultus Iblis! " 

Akhirnya, dia berhasil menemukan identitas Pengawal berbaju besi emas. Dari apa yang 
dia tahu, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan teknik seperti itu. 

'Rambut panjang dan wajah putih pucat ...' 

Itu mirip dengan apa yang sisa-sisa mata-mata yang ditanam di Kultus Iblis katakan 
padanya. 

'Chun Yeowun!' 

Itu pasti Chun Yeowun, Penguasa Kultus Iblis saat ini. Orang yang menyebabkan rencana 
mereka sia-sia berkali-kali. 

Blood Master menggigit bibirnya dengan keras. 

Dia bahkan lebih terkejut setelah mengetahui identitas aslinya. Jika rencananya harus 
berjalan lancar, maka Penguasa Kultus Iblis harus berada dalam Sekte. Ini juga akan 
memungkinkan mereka untuk melanjutkan rencana mereka di Istana Kekaisaran, tanpa 
masalah. 

Bahkan jika dia tidak ada di sana, bagaimana seseorang yang seharusnya mempersiapkan 
festival muncul di Istana Kekaisaran? 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Namun, pada saat itu tidak terlalu penting. Jika orang di depannya benar-benar Penguasa 
Kultus Iblis, maka situasinya telah berubah. 

Dia harus memberi tahu 'orang' itu bahwa rencananya salah dan kemudian dihukum 
karena tidak menindaklanjutinya, namun, tidak mungkin melakukan keduanya. 

'Saya perlu melakukan sesuatu tentang ini! Sial!' 

Dia akan mati jika dia membuat keputusan yang salah. Dia berpikir bahwa dia hanya harus 
bertahan sampai wanita lain itu meninggal, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa 
mereka akan berada dalam masalah besar seperti itu. 
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Dan kemudian... 

Sheeeeee ~ 

"Euk!" 

Dia merasakan sesuatu di belakang telinganya, saat dia melirik ke samping untuk melihat 
apa itu. Nyala api membumbung tinggi saat dia didorong ke arah kolam yang berisi air 
panas. 

'Kapan aku sampai sejauh ini?' 

Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah didorong mundur oleh enam Pedang Udara 
dan serangan tak berujung mereka. Tanda di tanah menunjukkan bahwa dia telah didorong 
mundur lebih dari 20 langkah. 

Wheeeng! 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

Berkat didorong mundur, dia bisa melihat gambar Ran-yeong bersaing dengan pedang 
lainnya. 

Itu kekerasan. Daerah sekitarnya benar-benar hancur oleh nyala api dan banyak tanda 
pedang dibuat di tanah. 

Dia bisa melihat Ran-yeong dalam kesusahan yang jelas. 

'Jika ini terus berlanjut, kita akan kehabisan tenaga sebelum orang itu kehabisan energi' 

Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa mengatasi situasi tanpa 
harapan? 

Chiiiik! 

"Argh!" 

Sulit untuk menahan keseimbangannya karena pedang terus mendorong punggungnya 
karena dia terlalu berkonsentrasi untuk mengatasi situasi. 

'Kotoran! Aku datang sejauh ini untuk mendapatkan harta karun ... sial! ' 

Saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Darah Qilin ada di kolam di belakangnya. 

'Situasi saya tidak baik. Saya tidak punya pilihan lain selain berjudi. ' 
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Dia tidak tahu apa efek Darah Qilin padanya, tapi dia sangat putus asa sehingga dia mau 
mempertaruhkan semuanya. 

Setidaknya dengan Darah Qilin, dia akan mengalami peningkatan qi-nya. Itu adalah risiko 
yang layak diambil. 

"Haaa!" 

Blood Master menjadi bersemangat saat dia dengan cepat meraih pedang di tangannya dan 
kemudian membantingnya ke tanah. Formasi yang baru saja dia gunakan telah diteruskan 
kepadanya oleh 'orang itu' baru-baru ini. 

Bang! 

Pada saat itu, pedang itu terbelah menjadi delapan cabang, dan seperti Pedang Udara, 
pedang itu terbagi menjadi delapan bayangan. Itu adalah Delapan Pedang dari Dewa 
Pedang. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Bayangan dari delapan pedang menyebar dalam sekejap dan menciptakan kekuatan 
dahsyat yang mendorong Pedang Udara yang datang ke arahnya. 

'Ini dia!' 

Akhirnya. Dia telah berhasil menciptakan celah dengan keahliannya. Tanpa membuang 
waktu, dia mencoba menggunakan teknik baru untuk mendapatkan waktu. 

Namun, pada saat itu juga. 

Chak! 

"Kyaaaaak!" 

Tepat ketika dia akan berbalik, sesuatu yang dingin melewati lengan kanannya. Dia pasti 
telah mendorong Pedang Udara, jadi apa yang baru saja tiba di sebelahnya? 

Chak! 

'AHHHHH! Lenganku!' 

Rasa dingin yang dia rasakan beberapa saat sebelumnya, karena lengannya dipotong. 
Lengannya, yang masih memegang pedang, jatuh ke tanah yang panas. 

"Ugh! Bagaimana mungkin?" 
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Dia tidak bisa mengerti apapun. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang tidak 
bisa dimengerti, dan yang mengejutkan, Chun Yeowun ada di depan matanya. 

"Apa menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu rencanakan?" 

"B-bagaimana kamu melakukan itu ?!", Blood Master terlalu terkejut untuk berbicara. 

Untuk menghadapi dua belas Pedang Udara akan membutuhkan konsentrasi ekstrim, jadi 
dia seharusnya tidak bisa bergerak bahkan satu langkah pun, tapi dia melakukan itu. 
Bagaimana? 

Swoosh! 

"Tidak!" 

Dia terkejut, tetapi pada satu titik, enam Pedang Udara yang dia blokir sementara terbang 
di sekitar Chun Yeowun dan mengelilinginya. Ini telah menjadi situasi yang benar-benar 
putus asa. 

'Ini tidak mungkin! Dia tidak seharusnya bisa bergerak sambil menggunakan begitu banyak 
Pedang Udara! ' 

Itu bukan satu Pedang Udara, itu dua belas Pedang Udara! Tentu saja, mereka tidak tahu 
bahwa Nano membantu Chun Yeowun. 

"Yo-kamu ... apakah kamu monster?" 

Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, keterampilan Chun Yeowun melampaui 
apa yang bisa dicapai manusia. Bahkan jika orang-orang terbaik dilatih, hasil seperti itu 
masih dianggap mitos, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Namun, Chun 
Yeowun mampu melakukannya. 

Dia menggigit bibirnya berusaha keras menahan rasa sakit. Yang lebih membuatnya tidak 
senang adalah dia bertindak karena putus asa dan bukan rasa takut. Chun Yeowun, yang 
telah memotong lengan kanannya, sangat tenang. 

'Untuk memotong lengan kananku!' 

Meskipun lengan kanannya dipotong, masih mungkin baginya untuk menggunakan pedang 
dengan tangan kirinya, karena dia sangat ahli. Selanjutnya, dia tepat di depannya. 

Dia dengan hati-hati memikirkan cara untuk membunuh pria dengan tangan kirinya saat 
dia mengumpulkan energi ke tangannya. 

Ch! Tuk! 

"AHHHHHHHHH!" 
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Bahkan sebelum dia bisa mengumpulkan energi, lengan kirinya juga jatuh. Teriakannya 
akan merobek gendang telinga orang lain. Saat satu-satunya lengannya yang tersisa 
terpotong, Chun Yeowun berbicara tanpa perasaan kepada wanita yang kesakitan dan 
kebingungan. 

"Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu" 

"Kuuuuu... Haaa.... Haa... " 

Dia pikir dia bisa melepaskannya, tapi itu ternyata kesalahan yang sangat besar. 

Chun Yeowun mendapatkan pengalaman setelah menghadapi musuh yang kuat di masa 
lalu. Salah satu hal yang telah dia pelajari adalah untuk tidak pernah bersantai sampai 
musuh mati. 

Aturannya ini biasanya membuat lawan Chun Yeowun berpikir bahwa dia tidak punya 
darah atau air mata. 

"Lenganku... lenganku! Kya...! " 

Dengan kedua lengannya terpotong, dapat diasumsikan bahwa pemulihan tidak mungkin 
baginya. Kebenaran ini hanya membuatnya merasa semakin sengsara dan menyakitkan. 

Sakit fisik tidak berlangsung lama. 

Dengan suara cemas dan wajah pucat, dia berteriak 

"Haaa... haaa... orang yang mencapai tingkat Maha Guru Sempurna begitu takut pada 
seorang wanita yang akan memotong lengannya? Betapa lucunya itu! " 

Dengan suara dingin, Chun Yeowun menjawab 

"Kamu bukan wanita jika kamu memiliki senjata, dan ketika putus asa, kamu menganggap 
dirimu sebagai wanita?" 

"Apa? Kamu! Beraninya kamu! Ahhhh! Mati!!!" 

Dia sangat kesal sehingga dia melupakan lengannya yang hilang dan menggerutu melalui 
giginya seperti anjing gila. 

"Kamu harus mati" 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

Kuakkkkk! 

Enam Pedang Udara yang mengelilinginya, menusuk tubuhnya dari semua sisi. 
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Saat dia tertusuk oleh pedang, dia tampak seperti landak dengan pedang yang menembus 
melalui bagian belakang tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, dengan tatapan penuh kebencian. 

Source : 
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Chapter 364 
364: Be the Flame, Hu Bong (1) 

Memotong! 

Blood Master telah terbunuh oleh Air Sword, sekarat sebelum jatuh ke dalam kolam yang 
airnya menggelegak karena panas. 

Gelembung! Gelembung! 

'Ini tidak biasa. Mengapa tidak menggelegak sekarang? ' 

Berkat dia, Chun Yeowun bisa melihat kolam dengan lebih baik. 

Cukup aneh bahwa nyala api menyala di tengah kolam. Airnya baru mendidih dan 
kolamnya tidak mengering. 

Chun Yeowun tidak terpengaruh oleh panas berkat teknik yang dia gunakan, tapi dia masih 
merasakan suhunya, jadi dia memutuskan untuk mundur beberapa langkah. 

[Pengguna memiliki 38% persen energi tersisa.] 

Suara Nano mengingatkannya pada penggunaan energinya. 

Bukannya dia telah menyerang untuk waktu yang lama, tetapi bahkan setelah mencapai 
level Perfect Supreme Master, serangan kuat seperti itu masih membebani. 

"Yang tersisa sekarang adalah menjatuhkan wanita yang tubuhnya terbakar itu." 

Hweeng! 

Di masa lalu dia pernah bertemu dengan seorang wanita yang tubuhnya sangat dingin, 
tetapi bertemu seseorang dengan api di tubuh mereka adalah yang pertama bagi Chun 
Yeowun. 

The Guardian, Ran-yeong, sedang berjuang untuk berurusan dengan Pedang Udara yang 
dikendalikan oleh Nano, namun, dia melakukan jauh lebih baik dalam mempertahankan 
dirinya daripada yang dilakukan oleh Blood Master. 

Dentang! Dentang! Dentang! dentang! 

Pedang qi dari Air Sword menembus aula. 

Dengan setiap detik yang lewat, mempertahankan diri menjadi semakin sulit. 
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Itu adalah hasil yang alami, dia berurusan dengan 24 Pedang Iblis dan Kekuatan Pedang 
Iblis Surgawi, yang mengerahkan energi yang luar biasa. 

Puhk! 

"Ugh!" 

Lintasan pedang yang meninggalkan rona biru, memotong tulang rusuk Ran-yeong. 

Akibatnya, dia akhirnya terhuyung-huyung sejenak, yang membuat pedang lain memotong 
sisi paha kirinya. 

Memotong! 

"Ahhh!" 

Namun, dia tidak merasakan sakit apapun. Mengabaikan lukanya, dia mengangkat 
tangannya untuk mencegah lebih banyak pedang mencapai dirinya. 

'Hah ... lukanya?' 

Setelah melihat lebih dekat, Chun Yeowun menemukan bahwa lukanya sudah sembuh. Itu 
terlihat sangat mirip dengan regenerasi. 

Itu tidak secepat regenerasi penyegar yang diberikan Nano padanya, tapi kecepatannya 
terpuji. 

Nyala api di sekitar tubuhnya sepertinya tidak mengganggu atau menghentikan proses 
regenerasi. 

'Itukah sebabnya dia bisa tetap berdiri sampai sekarang?' 

Regenerasi yang cepat dan tidak bisa merasakan sakit adalah satu-satunya kekuatan 
pendorong yang membuatnya tetap berdiri. 

Tentu saja, bukan hanya itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ran-yeong dapat 
dianggap sebagai seniman bela diri peringkat teratas di Wulin. 

"Tapi ini harus diakhiri." 

Tidak ada lagi alasan bagi Chun Yeowun untuk diam, terutama setelah membunuh Guru 
Darah. 

Woong! 

Cahaya biru mulai mengembun di sekitar udara, dan 6 pedang qi Air Swords dihasilkan 
lagi. 
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Bahkan lima guru besar Wulin, akan berjuang melawan dua belas pedang dan menyatakan 
penyerahan diri. 

Akankah wanita ini mampu menahannya? 

Swoosh! 

Tepat ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya untuk mengakhiri pertempuran. 

Kuakkk! 

Suara yang akrab mengerang. 

Suara itu datang dari ujung seberang pintu masuk. 

'Hu Bong?' 

Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Hu Bong telah ditangkap oleh seseorang, 
seorang pria yang tampaknya dalam kondisi yang sangat buruk. Melihat darah pada pria 
itu, Chun Yeowun merasa bahwa dia masih bisa berdiri dengan mukjizat. 

Pria itu, yang lengannya tampak hancur menjadi bubur, menodongkan belati ke leher Hu 
Bong dengan tatapan mengancam di matanya. 

"Ha... ah... ah... sial..." 

'Tch, sial! Situasi macam apa ini? ' 

Setelah dirinya tertangkap, Hu Bong tidak bisa menyembunyikan betapa malunya dia. 

Dia adalah orang yang langsung lari setelah mendengar ledakan yang datang dari level 
terendah. 

Nah, suara itu sebenarnya disebabkan oleh Chun Yeowun Overbearously membuat lubang 
di langit-langit. 

Namun, ketika dia melompat untuk membantu Chun Yeowun, dia akhirnya disergap oleh 
seorang pria yang melompat keluar dari tumpukan batu (Pembantu Master Darah, yang 
dianggap mati). 

"Ugh, kamu..." 

"Diam! Jika Anda tidak ingin mati, jangan bertingkah! " 

Hu Bong perlahan mulai mengumpulkan energi untuk melepaskan diri dari genggaman 
pria itu, tetapi itu tidak berguna. 
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Hu Bong telah mencapai Prajurit Tingkat Master Super, tetapi lawannya tampaknya 
terampil. 

Bahkan sebelum dia bisa bertindak, dia ditikam di bahu kanannya dan peringatan lain 
diberikan. 

Puhk! 

Kuakkk! 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bertingkah! Jika kamu bergerak sekali 
lagi, aku akan memotong tenggorokanmu! " 

Belati dingin itu, menekan kulitnya dengan berbahaya. 

Akhirnya, Hu Bong memutuskan untuk tidak memberontak. 

'Siapa pria itu?' 

Tanya pria dengan nafas yang sesak, karena luka dan lengannya yang remuk. 

Mereka mengira dia telah mati, namun, dia baru saja berhasil bertahan dari bebatuan yang 
jatuh dan melarikan diri dengan hidupnya. 

Dia mengalami luka di sekujur tubuhnya, tetapi terkejut dengan jumlah keberuntungan 
yang dia miliki di sisinya. Dia terluka, tetapi juga mampu menaklukkan Hu Bong, yang 
levelnya lebih tinggi darinya. 

'Guru Darah sudah mati ...' 

Genggamannya di sekitar Hu Bong semakin erat saat dia bertanya-tanya apa yang harus 
dilakukan. 

Dia berpikir untuk melarikan diri setelah harta karun itu diambil oleh Blood Master, tapi 
kemudian dia menyaksikan lengannya dipotong. 

'Itu tidak masuk akal. Dia membunuh wanita mengerikan itu dengan begitu mudah? ' 

Monster menekan monster lain. 

Dalam waktu singkat, dia memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. 

Haruskah dia tetap bersembunyi di balik batu dan berpura-pura mati, dan menunggu 
mereka semua menghilang? 

'Tidak mungkin monster itu tidak memperhatikan kehadiranku.' 
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Melihat bagaimana dia berurusan dengan kedua wanita itu, jelas bahwa monster itu akan 
mendeteksinya. 

Saat itulah, dari tumpukan batu, seseorang memanggil 'Tuhan!', Ketika mencoba masuk, 
saat itulah dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. 

"Hah... Apa hubunganmu dengannya?" 

"... Kamu baru saja menyuruhku diam beberapa saat yang lalu..." 

"Jangan bermain-main denganku, aku sedang tidak mood." 

Ssst! 

Bahkan sebelum dia sempat memperingatkan Hu Bong, Chun Yeowun, yang berada di sisi 
lain aula, muncul di depan mereka. 

Dia sangat cepat sehingga pria itu bahkan tidak menyadarinya. 

'I-Pria ini adalah monster sungguhan.' 

Jika Blood Master tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang 
ajudan sederhana? 

"Tuan-Tuan!" 

Hu Bong, yang telah ditangkap oleh musuh entah dari mana, berteriak dengan ekspresi 
sedih. 

Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja berubah menjadi beban. 

Goooooo! 

Suasana di aula sepertinya tidak bagus. 

Meski ada jarak antara ajudan dan Chun Yeowun, rasanya pedang siap membunuhnya 
kapan saja. 

Dan kecemasannya tidak bisa membantu tetapi membuatnya gugup tanpa disadari. Pria itu, 
yang mencoba untuk tenang, menelan tanpa sepengetahuannya. 

'Tenang. Orang ini pasti anggota dari kelompok monster itu. ' 

Dia takut, tapi dia bisa memikirkan beberapa hal. 

Pria yang ditangkap itu menyebut monster seorang pria 'Tuan', yang berarti dia harus 
berhubungan dengannya. 
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Dengan mata dingin membatu, menatapnya, Chun Yeowun berbicara. 

"Biarkan dia pergi." 

"Ahhhh... Tuhan!" 

Bibir Hu Bong bergetar melihat ekspresi marah di wajah Yeowun. 

Dia telah melayani Yeowun selama lima tahun sekarang, karena Yeowun menunjukkan 
wajah seperti itu, berarti dia adalah bawahan yang disayangi. 

"Omong kosong! Jangan mendekat! Jika Anda melangkah lebih jauh, saya akan membunuh 
orang ini! " 

Pria itu berkata dengan ekspresi tegang. 

Jelas apa yang akan terjadi jika dia membebaskan Hu Bong. 

Gooooo! 

'Kuek. Aku menyuruhnya untuk tidak bergerak... ' 

Energi yang dilepaskan Chun Yeowun semakin kuat, yang hanya menambah ketakutan. 

Dia memutuskan untuk bertindak, yang berarti tidak ada kesempatan untuk mundur. 

"Aku memperingatkanmu! Jika Anda ingin menyelamatkan bawahan Anda, serahkan Darah 
Qilin kepada saya. Dan jika Anda berjanji untuk membebaskan saya, saya akan melepaskan 
orang ini. " 

Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke nyala api di atas batu di tengah pon. 

Dia tidak yakin apakah ancaman itu akan berhasil atau tidak, tetapi itu adalah satu-satunya 
pilihan yang dia miliki. 

"Jika dia peduli pada orang ini, dia akan melakukannya." 

Melihat betapa marahnya monster di hadapannya, jelas bahwa dia harus menghargai 
bawahannya. 

Tidak peduli betapa marahnya dia, jika dia berpikir secara rasional, dia tidak akan punya 
pilihan selain menerima persyaratan itu. 

Tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. 

Orang biasa mungkin berkorban untuk melindungi orang atau hal-hal yang berharga bagi 
mereka. 
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Namun, Chun Yeowun adalah orang dari Kultus Iblis sampai ke intinya. 

"... Bagaimana kalau aku menyarankan satu hal?" 

Su-sarankan? 

"Jika kamu melepaskan Hu Bong sekarang, aku akan membunuhmu semudah mungkin. 
Tapi jika tidak, aku akan membunuhmu dengan sangat menyakitkan sehingga kamu akan 
menyesal dilahirkan ke dunia ini. " 

'!?' 

Kata-kata dari Yeowun membuat pria itu terdiam. 

Dia mengira Yeowun akan memberikan saran perdamaian lain, bukan mengancam 
hidupnya! 

Selain itu, dia telah memutuskan untuk membunuhnya dalam kedua opsi tersebut. 

'Ada apa dengan dia?' 

Jika begini cara orang sebelum dia beroperasi, maka mengancamnya tidak akan ada 
gunanya. 

Lawannya lebih kuat, dan sarannya hanya berakhir dengan kematian. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

[Hanya 15% energi yang tersisa. Aku tidak bisa lagi mempertahankan lintasan Pedang 
Udara.] 

'!!!' 

Swoosh! 

Bersamaan dengan suara Nano, Pedang Udara, yang dioperasikan oleh sistem jarak jauh, 
terhenti. 

Itu semua karena waktu yang terbuang karena ancaman yang tidak berharga dari pria itu. 

'Kotoran!' 

Mata Chun Yeowun bergetar sejenak. 

Energi yang dikonsumsi untuk mempertahankan Pedang Udara berada di luar imajinasi 
seseorang. 
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Jika Nano mengkonsumsi lebih banyak energi untuk mempertahankan Pedang Udara, Chun 
Yeowun tahu bahwa itu akan menyebabkan kemunduran berat baginya ketika berhadapan 
dengan musuh yang tersisa, dan karenanya kendali jarak jauh Pedang Udara dihentikan. 

Wheeng! 

Akibatnya, Ran-yeong, yang berurusan dengan enam Pedang Udara, mendapat ruang untuk 
bernafas. 

Ran-yeong, yang telah dibebaskan, mulai mendekati Chun Yeowun tanpa ragu-ragu. 

Dia tampak terlihat marah saat dia berlari dengan api di sekujur tubuhnya. 

'I-itu berbahaya! 

Hu Bong, orang pertama yang melihat gerakannya, secara naluriah menilai bahwa akan 
berbahaya untuk berhubungan dengannya. 

Sesaat, Hu Bong menggigit bibirnya. 

Memutuskan bahwa dia seharusnya tidak menjadi beban, dia mencoba menyerang 
penculiknya, meningkatkan energi di tangannya, dia memutuskan untuk membuang 
nyawanya untuk menyelamatkan Tuannya. 

Woong! 

"K-Kamu!" 

Tidak mungkin penculiknya tidak memperhatikan ini. 

Ketika qi mulai bangkit dari Hu Bong, dia langsung merasa terancam membuatnya secara 
tidak sadar bertindak dan akhirnya memotong leher HU Bong dengan belati. 

Memotong! 

Kuak! 

Hu Bong, yang lehernya dipotong, jatuh ke depan. 

Tetesan darah tersebar di sekitar saat dia jatuh. 

'Bhagavā... di belakangmu...' 

Jatuh tertelungkup, Hu Bong mengarahkan jarinya ke suatu tempat. 

Dia sekarat, namun dia mati-matian mencoba memberi tahu Tuhannya tentang sesuatu. 
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"Hu Boonnngggg!" 

Gedebuk! 

Yeowun, yang tidak bisa menahan amarahnya lagi, berlari ke depan, langsung menempuh 
sepuluh langkah. 

'Fa-fast!' 

Mata penculiknya bergetar. 

Dia akhirnya bertindak tanpa berpikir, jadi dia harus membela diri. 

Chuk! 

Kuak! 

Pedang hitam di udara bergerak dengan kecepatan kilat, dan lengan yang memegang belati 
terputus. 

Bahkan sebelum lengan yang terputus itu jatuh ke tanah, Chun Yeowun membuat pedang 
hitam itu jatuh ke tanah Kwak! 

"Huak?" 

Energi yang dilepaskan tangannya sangat kuat. 

Energinya begitu kuat sehingga siapa pun yang menghalangi akan ditebas. 

"Kuakk, apa, apa yang kamu lakukan?" 

"Sudah kubilang kau akan menyesal!" 

"T-tolong bunuh saja aku ..." 

Gedebuk! 

"Kuakkkkkkkkk!" 

Jari Chun Yeowun berhasil menembus tengkorak pria itu. 

Itu jauh lebih menyakitkan daripada lengannya yang dipotong, itu menyakitkan yang tak 
terlukiskan! 

Jenis rasa sakit yang tidak diinginkan siapa pun pada siapa pun. 

Ta! Ta! Ta! 
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'Sial!' 

Dia ingin menimbulkan lebih banyak rasa sakit, tetapi Yeowun segera merasakan sesuatu 
dengan cepat mendekat dari belakang. 

Dengan jarinya didorong ke tengkorak pria itu, Chun Yeowun memegangi bahunya. 

Tak! 

'T-tidak mungkin!' 

Darah mengalir keluar dari tengkorak, dan matanya basah dengan air mata dia menangis. 

Pria itu menyadari apa yang sedang direncanakan Chun Yeowun. 

"Tidak, TAK SAJA!" 

Retak! Swoosh! 

"Kuakkk..." 

Jeritan itu tidak berhenti. 

Chun Yeowun, memegang bahu penculiknya, melenturkan ototnya dan merobek kepalanya 
dari tubuh. 

Bersama dengan kepala, tulang belakang juga terkoyak secara mengerikan dari tubuh. 

Pria itu tidak merasakan sakit, tetapi seperti yang telah diperingatkan, itu adalah kematian 
yang paling menyakitkan dan kejam. 

Phak! 

Chun Yeowun melemparkan kepalanya ke lantai dan segera meraih ke lantai. 

Swoosh! Chak! 

Pedang hitam yang jatuh ke lantai, melesat kembali ke tangannya. 

Chun Yeowun, yang telah mengambil pedangnya, berbalik, dan melemparkannya ke Ran-
yeong, yang akan datang mencarinya. 

Tapi kemudian, 

Gedebuk! 

'!?' 
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Ran-yeong, yang sepertinya ingin menyerangnya, tiba-tiba jatuh berlutut. 

Chun Yeowun bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, tapi dia tetap menundukkan 
kepalanya dan berteriak begitu keras sampai aula menggema dengan setiap kata darinya. 

"Ahhh! Apa kamu akhirnya datang mencariku? Tuan dari Kultus Setan, dia yang adalah 
Bapa Surgawi dari Kultus Setan Besar! " 

Catatan TL: Penulis menyatakan bahwa tingkat Hu Bong adalah "Tingkat Master Super" 

(초절정 경) yang digunakan oleh penerjemah sebelumnya di c268, kami tidak memiliki 

referensi di tingkat kultivasi yang dinyatakan di wiki jadi kami memutuskan untuk 
menggunakannya. 

Source : 
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Chapter 365 
365: Jadilah Api, Hu Bong (2) 

Hweeeng! 

Ran-yeong masih dilalap api saat dia menundukkan kepalanya. 

Chun Yeowun tidak bisa memahami alasan di balik perubahan tingkah lakunya yang tiba-
tiba. 

Seseorang yang dianggap sebagai kekuatan tersembunyi istana Kekaisaran dan penjaga 
harta karun di Kuil Kerajaan, tiba-tiba mengungkapkan dirinya sebagai anggota Kultus 
Iblis. 

"... apa-apaan ini?" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, dia mengangkat kepalanya dan berkata: "Sebelum itu, 
bukankah ada masalah yang lebih mendesak?" 

Matanya, yang terbakar dalam nyala api, menatap Hu Bong, yang terbaring tak bergerak di 
lantai. 

Yeowun tidak merasakan permusuhan darinya, tapi dia tidak bisa menebak apa yang dia 
rencanakan. 

'Apa yang saya lakukan?' 

Langkah yang benar adalah mengalahkannya. 

Namun, memeriksa kondisi Hu Bong sebelum itu. 

"Lakukan pekerjaan dengan baik agar diterima." 

"Mohon kesampingkan keraguanmu." 

Saat dia merasakan keraguan dalam kata-katanya, dia mengumpulkan api di tubuhnya. 

Saat api meninggalkan tubuhnya, tubuh telanjangnya, yang tertutup sisik merah terungkap. 

Tanpa pakaian yang menutupi tubuhnya, satu-satunya yang terlihat adalah sisik merah 
yang menutupi tubuhnya. 

Phat! 
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Dia perlahan mengumpulkan energi alien yang berasal dari tubuhnya, sementara Chun 
Yeowun dengan cepat pindah ke sisi Hu Bong. 

"Hu Bong!" 

Dia dengan lembut membalikkan tubuh Hu Bong ke arahnya. Wajah Hu Bong berlumuran 
darah yang mengalir dari lehernya. 

Darah mengalir dari mulutnya, saat seluruh tubuhnya mengejang. 

Seperti seseorang yang berada di ambang kematian, matanya kehilangan fokus dan 
tubuhnya perlahan menjadi dingin. 

"Tidak. Hu Bong. " 

"Aku... aku... ugh..." 

Hu Bong ingin berbicara dengan Chun Yeowun yang berada tepat di depannya, tapi dengan 
lehernya yang dipotong, dia tidak bisa. 

Menempatkan tangannya di tenggorokan berdarah, Chun Yeoun berteriak. 

"Jangan bicara!" 

"Ha ha..." 

Mulutnya bergerak, dan Chun Yeowun bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. 

'Ya ampun ... ampun ... Lo ... rd ...' 

Meskipun dia berada di ambang kematian, dia masih memanggil Tuhannya. 

Dia adalah bawahan pertama Chun Yeowun, dan seorang pria dengan siapa Chun Yeowun 
berbagi kesulitan dan kesulitannya. 

Tidak mungkin dia bisa membiarkan pria itu mati sia-sia. 

"Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi! Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati! " 

Keran! Keran! Keran! Keran! 

Setelah menekan titik darah untuk memastikan pendarahan berhenti, dia mengumpulkan 
energi internal ke tangannya. 

Niatnya adalah menutup luka di tenggorokan Hu Bong dengan membakar dengan panas. 

"Tahan!" 
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Cheeeeeik! 

Kuuuuuak! 

Saat dia menyentuh tenggorokannya, Hu Bong mengeluarkan jeritan tertahan yang 
dipenuhi rasa sakit. 

Meskipun dia berhasil menyembuhkan kulit yang terpotong, belati itu terlalu dalam. 

Chun Yeowun bertanya pada Nano. 

'Nano. Bagaimana kondisinya... ' 

Dia akan meminta Nano untuk memindai, ketika seseorang muncul di sampingnya. 

Itu Ran-yeong. 

Saat dia mendekati mereka dengan energi kuat yang terpancar dari tubuhnya, Chun 
Yeowun memperingatkannya dengan wajah penuh amarah. 

"Jangan berani-berani mendekat!" 

Dia sangat marah sehingga dia tampak seperti akan menebasnya jika dia mengambil 
langkah lebih dekat. 

Menyadari bahwa dia akan memaksakan peruntungannya, dia buru-buru berlutut dan 
berbicara. 

"Saya tahu bahwa Anda tidak bisa tiba-tiba memercayai saya. Namun, karena anggota sekte 
dalam bahaya, bisakah kamu mencoba mempercayaiku? " 

Chun Yeowun memeras otaknya saat dia menatapnya. 

Bahkan jika Nano segera memeriksakan kondisinya, tidak ada jaminan bahwa situasi 
mendesak Hu Bong dapat diobati. 

Chun Yeowun bertanya padanya. 

"Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan?" 

"Saya akan membutuhkan bantuan dari Tuhanku." 

"Bantuanku?" 

"Kita harus cepat, akan kujelaskan nanti." 

Ran-yeong mendekat dan memeluk Hu Bong, yang jelas sekarat. 
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Jika Hu Bong dalam kondisi normal, dia akan merasa bingung saat merasakan sentuhan 
seorang wanita, tetapi dengan dia yang hampir mati, dia tidak menunjukkan reaksi sama 
sekali. 

Dengan napas melemah, sepertinya dia akan berhenti bernapas kapan saja. 

Phat! 

Memegang Hu Bong, dia menuju ke kolam tempat nyala api besar menyala. 

Saat dia mendekati kolam yang mendidih, panas yang menyengat bisa terlihat di 
sekelilingnya. 

Hu Bong, yang berada di ambang kematian, bahkan tidak bisa merasakan panas yang 
menyengat. 

Tak! 

Ran-yeong membaringkannya sekitar delapan langkah dari kolam. 

"Tolong tunggu sebentar." 

Dia segera berlari ke kolam, dan tanpa ragu-ragu, mencelupkan tangannya ke dalamnya 
untuk mengambil air panas. 

Mungkin berkat ketahanan apinya, air tidak membakarnya sedikit pun. 

Setelah mengumpulkan air, dia bergegas ke tempat Hu Bong berada. 

Chun Yeowun, yang penasaran melihat semua itu, bertanya. 

"Apa itu?" 

"Mengencerkan darah Qilin." 

"Darah Qilin? Itu adalah Blood of a Qilin? " 

Dia mengira itu hanyalah kolam air mendidih. 

Namun, seluruh kolam itu penuh dengan Darah Qilin. 

Seberapa besar Qilin sehingga darahnya bisa memenuhi seluruh kolam? 

'Transparan?' 

Biasanya, darah berwarna merah, tetapi cairan mengepul di kolam itu transparan. 
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"Darah Qilin ini terlalu berbahaya untuk disentuh. Kaisar Pertama Kekaisaran 
menggunakan salju berusia 10.000 tahun dari Utara untuk mendinginkannya, dan setelah 
itu berubah menjadi. " 

Jika kolam itu memiliki Darah Qilin, yang diencerkan dalam salju berumur 10.000 tahun, 
lalu apa nyala api besar di tengah kolam? 

Dia ragu, tapi prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan Hu Bong. 

"Apa yang akan kamu lakukan dengan ini?" 

"Saya memperhatikan bahwa Tuhan menggunakan energi yang sangat dingin beberapa 
waktu yang lalu. Saya ingin Anda menggunakan energi dingin Anda pada Darah Qilin? " 

Inilah yang dia maksud dengan membutuhkan bantuannya. 

Itu untuk mendinginkan Darah Qilin yang diencerkan. 

"Bahkan jika Darah Qilin diencerkan, itu masih sangat efektif dalam meregenerasi 
kerusakan fisik. Namun, panasnya terlalu kuat bahkan setelah begitu banyak pengenceran, 
akan sulit bagi siapa pun untuk menahan ini. " 

Itu adalah efek samping dari Darah Qilin. 

'Jika seorang pria dengan energi Yang kuat mengkonsumsinya, dia tidak akan bisa 
menahan panas dan malah akan terluka. Akibatnya, hanya wanita istana yang memiliki 
sisik dan api.' 

Chun Yeowun, yang menyadari hal ini, bertanya dengan suara marah. 

"Lalu, bukankah itu berbahaya baginya?" 

"Memang, tetapi hanya jika diambil dalam jumlah besar, dan jika didinginkan, jumlah 
sekecil itu dapat dikonsumsi dengan aman." 

Berdasarkan apa yang dia katakan, dia menyadari bahwa dia belum pernah mencobanya 
sebelumnya. 

Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayainya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Chun 
Yeowun. Air harus didinginkan sesuai permintaan gudang. 

Tssshhh! 

Chun Yeowun mengulurkan tangannya, sementara embun beku mulai terbentuk di 
tangannya. 
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Energi dingin perlahan menyebar ke dalam Darah Qilin yang diencerkan. Saat uap naik, 
darah perlahan-lahan mendingin sedikit demi sedikit. 

'Ah! Ini mendingin. ' 

Mata Ran-yeong berbinar. 

Dia khawatir tentang konsekuensi dari kegagalan rencananya. Syukurlah, darahnya 
berhasil didinginkan. 

Air yang telah mendidih beberapa saat yang lalu, menjadi suam-suam kuku. 

"Aku akan memasukkannya ke dalam mulutku." 

Chun Yeowun mengangguk dalam diam, dan dia segera memasukkan Darah Qilin ke dalam 
mulutnya. 

'Hah?' 

Dia kemudian menutupi bibir Hu Bong dengan bibirnya sendiri saat dia memindahkan 
Darah ke mulutnya dan ke tenggorokannya. 

Karena dia tidak sadarkan diri, Hu Bong tidak bisa menelannya sendiri, meninggalkannya 
tanpa pilihan selain mengirimkan darah langsung melalui mulut ke mulut. 

Bagaimana jika dia terbangun di tengah proses tersebut? 

Ciuman pertamanya berakhir dengan seorang wanita yang tubuh dan wajahnya tertutup 
sisik merah. 

Meneguk! Meneguk! 

Darah Qilin mengalir ke tenggorokan Hu Bong, dan kemudian secara bertahap menghilang 
ke dalam tubuhnya. 

Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap darah tersebut memiliki efek 
regeneratif yang diinginkan. 

Mereka tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apakah itu berhasil. 

"Ah..." 

Chun Yeowun tersentak. 

Wajah pucat Hu Bong, dan napasnya yang dangkal mulai kembali normal. 

Suhu tubuhnya juga mulai naik. 
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"Haaa... haaa... haaa" 

Bahkan napasnya menjadi lebih dalam dan lebih stabil. 

Melihat ke bawah ke lehernya, kulit, yang telah dibakar oleh Qi Chun Yeowun, secara 
bertahap mulai berubah sedikit demi sedikit. 

Efeknya terjadi jauh lebih cepat dari yang mereka duga. 

'Jika ini seberapa efektif darah encer itu, lalu seberapa hebat darah aslinya?' 

Tatapannya beralih ke Ran-yeong, yang bersisik. 

Pada saat itu, Yeowun mulai bertanya-tanya apakah dia telah mengkonsumsi Darah Qilin 
yang asli. 

Ran-yeong tiba-tiba meminta perhatian Chun Yeowun. 

"Tuan. Tolong menjauh darinya sebentar. " 

"?" 

"Api di tubuhnya akan semakin kuat sekarang, aku perlu mengendalikannya agar tidak 
memudar." 

Wanita itu sangat menyadari perubahan yang disebabkan oleh Darah Qilin yang encer, dan 
efeknya, mungkin karena dia telah menyaksikannya, ketika para dayang telah 
mengkonsumsinya. 

Itu jelas ketika dia meminta bantuan Chun Yeowun untuk mendinginkan darah. 

Dia sendiri memastikan bahwa Hu Bong sudah pulih, jadi dia menganggukkan kepalanya 
dan melakukan apa yang dia minta. Keraguan di benaknya perlahan mulai mereda. 

Tak! 

Ren-Yeong lalu menyuruh Hu Bong, yang sembuh dengan sangat cepat, duduk bersila 
dengan tangan di belakang punggung. 

Saat itulah sesuatu melewati pikiran Chun Yeowun. 

'Darah Qilin dapat meregenerasi tubuh yang rusak?' 

Matanya buru-buru beralih ke kolam. 

Tempat yang dia lihat adalah tempat di mana lengan Blood Master telah dipotong, dan 
tubuhnya telah tenggelam ke dalam kolam. 
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'Apakah saya hanya khawatir tanpa alasan?' 

Mata Chun Yeowun menyipit. 

Tidak peduli seberapa kuat efek regeneratifnya, akankah Darah Qilin dapat membawa 
seseorang kembali dari kematian? 

Dia sangat ragu, tetapi memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu memikirkannya. 

Di dasar kolam ... 

Tubuh Blood Master, yang lengannya telah dipotong, tenggelam tanpa nyawa ke dasar. 

Dengan air yang begitu panas, kulitnya seharusnya terbakar, tapi tubuhnya baik-baik saja 
kecuali wajahnya yang penuh dengan lepuh kemerahan. 

Gelembung! Gelembung! 

Dalam mayat tak bernyawa yang tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan, perubahan aneh 
dan tiba-tiba mulai terjadi. 

Luka dari Air Sword mulai sembuh dengan cepat. 

Sisik merah juga mulai terbentuk di sekitar luka. 

Sususususu! 

Perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. 

Sesaat, dia perlahan membuka matanya. 

Dia sangat shock. 

'Bukankah aku mati?' 

Dia pasti menderita luka fatal yang tidak akan bisa dia pulihkan, dan telah didorong ke 
dalam kolam oleh Penguasa Kultus Iblis. 

Bagaimana dia bisa hidup !? 

'Ini adalah?' 

Dia ingin tahu tentang lokasinya saat ini. Dia yakin bahwa dia berada di air panas, namun 
dia sepertinya tidak perlu bernapas di dalamnya. 

Tanpa diduga, air panas itu sebenarnya sangat nyaman baginya, dan dia sama sekali tidak 
merasakan kerusakan dari panas itu. 
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'Ahhh! Aku menemukannya! Ini adalah 'Blood !. 

Guru Darah benar-benar yakin bahwa dia telah menemukan Darah Qilin. 

Dia telah menyalahkan dirinya sendiri karena mati begitu tidak masuk akal, tetapi secara 
mengejutkan dia masih hidup. 

Dia menyentuh wajahnya berulang kali untuk memastikan semuanya nyata. 

'Energi batinku sepertinya telah meningkat.' 

Itu tidak pada level yang luar biasa, tapi lebih tinggi dan lebih murni dari sebelumnya. 

Selain itu, dia juga memiliki api seperti wanita Ran-yeong, penjaga tempat itu. 

Tapi hal yang paling mengejutkan adalah. 

'Lengan kiriku?' 

Lengan kirinya, yang telah terputus, secara luar biasa mulai beregenerasi. 

Sisik merah mulai muncul di sepanjang lengannya. 

Dia secara ajaib telah tenggelam ke lokasi yang sama dengan lengannya, dan kemampuan 
regenerasi dari Darah Qilin telah menariknya dan mulai memulihkannya. 

'Jika aku mencoba mendekati lengan kanan, itu mungkin bisa dibuat ulang juga.' 

Itu hanyalah sebuah firasat. 

Saat lengan kirinya pulih, dia berenang ke permukaan dengan sangat antisipasi. 

Dia tidak yakin sudah berapa lama dia berada di dalam, tapi waktu yang lama pasti telah 
berlalu sampai Blood secara ajaib menyembuhkan luka fatal nya. 

'Chun Yeowun! Anda berpikir bahwa Anda membunuh saya. Tapi saya selamat. Hah! Jika 
aku bertemu denganmu lagi, aku bersumpah aku akan membuatmu membayar! ' 

Gemeresik! 

Saat dia mencapai puncak, kejutan besar menyambutnya. 

Dum! Dum! Dum! 

'Ah?' 

Mata Blood Master membelalak melihat apa yang terjadi di depan matanya .. 
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Matanya kehilangan fokus saat dia melihat 12 Pedang Udara yang melayang di udara, 
menunjuk ke arahnya, siap untuk mengakhiri hidupnya kapan saja. 

'I-Ini tidak bisa ... ini tidak mungkin ...' 

Saat itulah suara seseorang memasuki telinganya. 

"Intuisi saya tidak mengecewakan saya, jadi kamu masih hidup." 

"!?" 

Tidak mungkin telinganya bisa melupakan suara mimpi buruk itu. 

Chun Yeowun. 

Wajahnya berubah saat dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. 

"Aku akan memastikan kamu mati untuk selama-lamanya kali ini." 

Dan hukuman mati dijatuhkan tanpa belas kasihan. 

12 Pedang Udara menebasnya sekaligus, seolah-olah mereka sedang menunggu saat itu 
juga. 

Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! 

Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! 

Memotong!! Memotong!!! 

Source : 
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Chapter 366 
366: Jadilah Api, Hu Bong (3) 

'Must-Impossible!' 

Dia menjadi pucat saat dia menyadari bahwa proses regenerasi yang baru saja dia lalui 
tidak berguna. 

'Ch-Chun ... Chun Yeowun! Kotoran!' 

Selama pertempuran pertama, Guru Darah tidak bisa melarikan diri dari serangan enam 
Pedang Udara Qi Angkatan yang menyerangnya secara bersamaan. Dia telah berjuang 
sampai nafas terakhirnya, tetapi dengan mudah lengannya terkoyak. 

Dan sekarang, dalam kondisi tidak berdaya, dia harus menghadapi dua belas senjata yang 
dikuasai itu, belum lagi dia kehilangan satu lengan. 

Puhk! Puhk! Puhk! 

"Ughhhhhh!" 

Seluruh tubuhnya disayat dan ditusuk dengan cara yang paling kejam. 

Lukanya seharusnya berakibat fatal karena jumlah pedang menjadi dua kali lipat. 

Namun, dia mengerutkan kening. 

'Kenapa tidak sakit?' 

Dia yakin bahwa seluruh tubuhnya telah ditusuk oleh Pedang Udara, tapi anehnya, dia 
tidak merasakan sakit apapun. 

Namun, karena serangan itu, dagingnya telah dimutilasi dan tubuhnya menjadi lumpuh. 

'Aku, aku harus masuk kembali ke kolam!' 

Nalurinya memberitahunya bahwa kembali ke kolam adalah satu-satunya cara untuk 
bertahan hidup. 

Dia berjuang untuk menggerakkan kakinya yang mati rasa, tetapi sia-sia. 

"Apa kau tidak mendengarku? Kubilang aku akan memastikan kau mati!" 

Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya dan menggerakkan tangannya seperti sedang 
menarik sesuatu. 
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Tubuhnya yang telah ditusuk oleh beberapa Pedang Udara, ditarik dari pinggiran kolam. 

'A-apa ... ..?' 

Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu sia-sia. 

Meskipun energi internalnya telah meningkat berkat Darah Qilin, Yeowun, yang telah 
mencapai tingkat Maha Guru Sempurna, jauh lebih kuat darinya. 

Puhk! 

Dia ditarik ke depan dan dipaksa berlutut di depan Chun Yeowun. 

Ekspresi Blood Master, salah satu pemimpin klan Blade God Six Martial, adalah salah satu 
keputusasaan murni. 

Matanya jatuh ke tanah. 

'Apakah energi jelek ini?' 

Bahkan sebelum dia jatuh ke kolam, dia telah merasakan energi itu, tetapi dia tidak 
mempertimbangkannya dengan serius. 

Namun, sekarang dia begitu dekat dengan Chun Yeowun, energi yang dia rasakan 
membuatnya merasa seperti sedang berjalan di jalan kematian. 

Energinya tampak seperti kabut hitam. 

Naluri Guru Darah dan Darah Qilin telah memperingatkannya dengan intens. 

[Kami tidak bisa menangani ini. Ini adalah predator yang unggul. Melarikan diri!] 

'Brengsek! Saya, seorang pemimpin klan, tahu itu dengan cukup baik. ' 

Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa bergerak dengan semua pedang 
menembus tubuhnya. 

Guru Darah mengira bahwa dia menjadi tak terkalahkan setelah mengkonsumsi Darah 
Qilin. 

Bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu apa yang dia konsumsi sebenarnya adalah Darah 
Qilin yang diencerkan? 

"Ch-Chun... Yeo... wun !!!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya. Tatapan acuh tak acuh mengatakan 
padanya bahwa dia tidak lebih dari seekor semut di matanya, menyebabkan dia merasa 
lebih kesal. 

Melihat tatapan marahnya, Chun Yeowun berbicara dengan suara tenang dan sarkastik. 

"Biarkan kami memenggal kepala Anda." 

Mendengar kata-katanya, matanya melebar. 

"Kamu, kamu bajingan..." 

Memotong! 

Sesuatu yang tajam menyentuh lehernya bahkan sebelum dia bisa mengumpat pada Chun 
Yeowun. 

Pedang yang terbuat dari qi hitam telah menebas lehernya dan memotongnya. 

Garis merah perlahan muncul di lehernya dan matanya tetap terbuka lebar, tak lama 
kemudian, kepalanya jatuh ke tanah dan berguling seperti bola. 

"Hah!" 

Ketika Chun Yeowun melambaikan tangan kirinya, dua belas Pedang Qi Pedang Udara 
segera dan tanpa ampun memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. 

Pedang itu tidak berhenti sampai seluruh tubuhnya berubah menjadi daging cincang. 

Karena dia telah dipenggal, secara praktis tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup, 
tetapi Chun Yeowun masih bisa merasakan energi yang datang darinya, tepatnya, dari 
kepalanya. Kepalanya masih hidup! 

"Apa itu?" 

Retak! 

Dia menginjak kepalanya dan benar-benar menghancurkan tengkoraknya, menghabisinya 
untuk selamanya. 

Semua rencananya untuk merebut harta karun Istana Kekaisaran dan menjebak Kultus 
Iblis karena itu telah gagal total ... 

Pada saat yang sama, di tempat lain. 

Sebuah patung Yaksha yang sangat besar telah dibangun di Kota Huangshan, di dalam 
Hangzhou, di provinsi Zhejiang. 
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Seorang pria yang mengeluarkan energi menakutkan yang luar biasa berdiri di depan 
patung Yaksha, sebelum berbalik, dan duduk. 

Di belakangnya, seorang pria tak dikenal, dengan wajah tertutup perban, memegang kotak 
merah dengan tutupnya terbuka. 

Mengintip! mengintip! 

Di dalam kotak, ada cacing merah seukuran kepalan membuat suara aneh. 

Pria yang dibalut itu tampak tidak nyaman memegang kotak itu. 

Retak! 

Setelah lama menangis dan gemetar, cacing itu meledak. 

Pria itu menutup tutup kotak kayu merah yang menampung sisa-sisa cacing yang mati. 
Setelah berpikir dengan hati-hati, dia membuka mulutnya. 

"... kita gagal." 

Di tutup kotak kayu merah itu tertulis kata 'Darah'. 

Cacing di dalam kotak ini telah terhubung dengan cacing yang telah ditanamkan ke tubuh 
Blood Master. Dia adalah salah satu dari enam kursi utama dan telah diberi misi memasuki 
Istana Kekaisaran. 

Pria berbalut perban menatap pria dalam bayang-bayang yang sedang duduk bersila di 
depan patung Yaksha. 

Energi luar biasa dan mengintimidasi yang dipancarkan pria yang duduk itu adalah alasan 
di balik kegugupan pria lain itu. 

Setelah lama terdiam, pria yang duduk di depan patung Yaksha, diam-diam menyentuh 
lantai dengan tangannya. 

Gemeresik! 

"Kuak!" 

Pria yang memegang kotak merah itu, terlempar ke belakang seperti sekarung beras. 

Setelah mundur sepuluh langkah, dia mulai memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia 
terluka. 

Gedebuk! 
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Pria yang dibalut itu terus memuntahkan darah, sebelum berlutut dan kemudian 
membenturkan kepalanya ke tanah. 

Dia melakukannya karena dia tahu betul bahwa 'orang itu' benci mendengar alasan. 

Pria di depan patung Yaksha, akhirnya membuka mulutnya. 

"Do Yeom, Do Kwang, Do Munju, panggil mereka bertiga ke sini." 

Itu adalah suara yang rendah, tapi menakutkan. 

Mata pria berbalut itu membelalak mendengar kata-katanya. 

Ketiganya adalah Master Bela Diri dari klan. 

"Hah? Apakah kamu berbicara tentang 'itu' Do Munju?" 

"Ubah rencana. Kirim mereka ke Tongho untuk mendukung yang lain." 

Pria perban itu kembali terkejut. 

Tidak pernah ada lebih dari dua anggota peringkat teratas dari keluarga yang sama di klan 
Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

Namun, dalam hal ini, setengah dari Master Bela Diri berasal dari keluarga yang sama. 

'Wah ... Tongho akan berlumuran darah.' 

Pria yang duduk itu telah menunjukkan kesediaannya untuk mencapai dunia besar yang 
ingin dia ciptakan. 

"Perintah Tuhan harus ditaati!" 

Aula bawah tanah, lantai terakhir. 

Luka Hu Bong telah sembuh total, dan nyawanya, yang hampir memudar, telah 
diselamatkan. 

Wajahnya, yang menjadi pucat, telah mendapatkan kembali warna kemerahan sebelumnya. 

Seseorang telah meletakkan tangan mereka di punggungnya, memberinya dukungan. Ran-
yeong. 

'Uhm' 

Ekspresi wajahnya, saat dia menutup matanya, aneh. 
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Mereka yang biasanya mengambil Darah Qilin kemungkinan besar memiliki api qi yang 
kuat yang merajalela di tubuh mereka. 

Bahkan wanita dengan energi yin yang kuat, pada akhirnya akan kehilangan rasa sakit 
mereka sebagai efek samping dari nyala api, dan dalam beberapa kasus, tuan rumah 
bahkan akan mati. 

Jika itu kasus wanita, maka pria yang dipenuhi dengan energi Yang seharusnya tidak bisa 
mengatasinya. 

Selama hampir dua ratus tahun, banyak pria dari istana kekaisaran telah meminum darah. 
Hasilnya hanyalah kematian bagi mereka. 

'Apakah karena qi dingin bercampur dengan darah?' 

Untungnya, darah Qilin, yang apinya telah dinetralkan oleh energi dingin, tidak 
menimbulkan masalah. 

Mungkin itu sebabnya api qi di tubuh Hu Bong tidak mengamuk. 

Itu tebakannya. 

'Ah... ini aneh. Mengapa seperti ini? ' 

Tidak peduli seberapa baik Darah Qilin dinetralkan, pasti ada perubahan tertentu. 

Tidak ada yang bisa mempertahankan bentuk manusia mereka setelah meminumnya. 

Buktinya adalah sisik merah yang ada di tubuhnya. 

'Tubuh menciptakan sisik untuk menghasilkan api, jadi mengapa tubuhnya tidak 
mengalami perubahan apa pun?' 

Benar-benar aneh. Dia memeriksa titik-titik tekanannya dengan harapan menemukan 
jawaban dan akhirnya menenangkan rasa ingin tahunya. 

Dia ingin memastikan bahwa qi api telah diserap oleh tubuh Hu Bong. 

Namun, 

'Ha? Ini adalah....?' 

Dia menemukan energi asing di dalam intinya. 

Itu bukan energi internal yang normal, tapi energi yang sangat ganas yang menyerupai 
energi Chun Yeowun. 
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'Apa energi hitam ini? Ah!' 

Itu adalah energi di luar bidang pemahamannya. 

Energinya tidak sekuat atau dikuasai, tapi yang mengejutkan, energi itu benar-benar 
menyerap api qi dari Darah Qilin. 

Energi hitam tampaknya telah menekan qi api yang berasal dari Darah Qilin yang 
diencerkan, seperti predator yang lapar dan superior. 

'Apakah mereka telah mengkonsumsi darah Binatang Roh lainnya?' 

Seperti yang dia duga, Hu Bong pernah meminum cairan hitam. 

Cairan hitam itu telah ada sejak berdirinya Kultus Iblis. 

Itu adalah darah Imoogi hitam (Naga Korea). 

Blood of a Spirit Beast, seekor naga, telah dikonsumsi dalam jumlah kecil, dan energinya 
diam-diam tertidur di dalam Hu Bong. 

'Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan. Saya harus melepaskannya. ' 

Dia berpikir bahwa dia perlu membantunya, dengan menyerap sebagian dari qi Api, tetapi 
sepertinya tidak perlu. 

Ada energi lain yang hadir di tubuh Hu Bong yang mencegah invasi apa pun ... 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

'A, aku tidak bisa melepaskan tanganku!' 

Dia telah menghubungkan Flame qi-nya ke inti energi internal Hu Bong. 

Namun, dia sekarang tidak dapat memutuskan koneksi. 

"Eiik!" 

Ran-yeong, yang mulai merasa gugup, meningkatkan energinya dan mencoba memutuskan 
koneksi. 

Namun, ketika dia mencoba melakukan itu, energi jelek yang ada di inti Hu Bong mulai 
menyerapnya seolah-olah sudah lama kelaparan. 

'Ini! Qi api saya hampir habis! ' 

Ran-yeong tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. 
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Pada awalnya, dia menyadari energinya diserap, dia kemudian mencoba melepaskan lebih 
banyak energi untuk menghentikan koneksi, dan sekarang qi apinya habis. 

Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Dalam usahanya untuk menyelesaikan 
masalah, dia akhirnya mulai memancarkan api dari seluruh tubuhnya. 

Wheeng! 

Dia ingin inti Hu Bong merasa terbebani oleh energinya. 

Tetapi alih-alih merasa terancam atau kewalahan, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. 

"Api! ' 

Wheeng! 

Api mulai bergerak dari tubuhnya menuju Hu Bong, dan perlahan menutupi tubuhnya. 

Karena bingung, dia memutuskan untuk menggunakan metode yang kasar. 

"Ehhhh!" 

Puhk! 

Ran-yeong meletakkan kakinya di punggung Hu Bong, dan mendorongnya dengan sekuat 
tenaga untuk membebaskan tangannya dari punggungnya. 

Kedua tangan yang telah menempel di punggung Hu bong menjadi terlepas. 

Namun, Hu Bong sudah menyerap setengah dari Flame qi-nya. 

Wheeeng! 

"A-apa yang harus saya lakukan?" 

Dia melepaskan tangannya sebelum apinya menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi pada 
saat dia mendorongnya, dia sudah terbungkus dalam api. 

Meskipun tidak ada sisik merah di tubuhnya, tubuh Hu Bong secara mengejutkan tidak 
terbakar, melainkan beresonansi dengan nyala api. 

Nyala api mulai membakar pakaian yang dikenakan Hu Bong. 

'Apa-apaan ini?' 
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Dia perlahan mulai menjadi takut karena situasi tak terduga terus berlangsung Sepertinya 
dia harus meminta bantuan Chun Yeowun untuk memastikan bahwa api qi yang menyebar 
ke seluruh Hu Bong tidak mengamuk. 

Dia tidak tahu apakah Hu Bong mampu menangani energi yang begitu kuat. 

Ran-yeong menoleh dan mencoba memanggil Chun Yeowun. 

"Ugh! Tuhan!" 

Dia tidak bisa menemukannya di depan kolam. 

Matanya bergetar saat dia melihat sekeliling hanya untuk menyadari bahwa Chun Yeowun 
telah menghilang. 

'!?' 

Dia melihat energi hitam besar bergema dari tengah kolam tempat api besar seharusnya 
menyala. 

"Ya Tuhan !!!" 

Secara naluriah, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah Chun Yeowun. 

'Bagaimana!' 

Inti Qilin telah ditempatkan di tengah kolam, di mana api besar terus menyala, dan belum 
padam selama hampir dua ratus tahun. 

Dan sekarang semuanya tiba-tiba menghilang. 

"Tidak mungkin!" 

Dengan heran, dia berlari menuju tengah kolam dimana nyala api sekarang sudah tidak ada 
lagi. 

Source : 
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Chapter 367 
367: The Trinity (1) 

Woong Woong! 

Sebuah resonansi aneh bisa terdengar dari suatu tempat. 

Setelah benar-benar melenyapkan Guru Darah, pandangan Chun Yeowun tertuju pada satu 
hal. 

Api besar di tengah kolam. 

'Apakah dia mengatakan bahwa itu diencerkan dengan salju berusia 10.000 tahun?' 

Qilin, yang merupakan perwujudan dari Flame Qi, umumnya meluap dengan api, dan sering 
dikatakan terlahir dari api. 

Oleh karena itu, bahkan setelah kematian mereka, nyala api yang berkembang dari Qilin 
tetap ada selama hampir dua ratus tahun. 

Namun, nyala api di tengah kolam tampak berbeda, di satu sisi beracun. 

'Mengapa demikian?' 

Energi iblis di tubuh Chun Yeowun tiba-tiba bergidik. 

Setelah merasakan gema, kabut hitam di sekitar tubuh Yeowun menebal, seolah dia tidak 
bisa mengendalikannya lagi. 

'Saya kehilangan kendali atas energi iblis saya.' 

Dia pernah mengalami fenomena seperti itu hanya sekali sebelumnya. 

Saat itulah dia menerima energi dingin dari wanita itu di masa lalu. 

Saat itu, Yeowun hanya berusaha menciptakan keseimbangan dengan energi di tubuhnya, 
tapi energi iblis serakah di dalam dirinya telah menyerapnya, dan dia kehilangan kendali .. 

'Apakah energi iblis rakus saya menginginkan nyala api ini juga?' 

Chun Yeowun telah mengenali apa arti fluktuasi energi iblisnya saat dia mendecakkan 
lidahnya. 

Seolah energi besar yang dimilikinya tidak cukup, energi iblis ingin menyerap kekuatan 
lain. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Namun, energi yang dia serap di masa lalu tidak seberapa dibandingkan dengan yang 
berasal dari nyala api di tengah kolam. 

'Bukankah kamu terlalu serakah? Energi setan? ' 

Menelan energi lain bukanlah hal baru. 

Kapasitas untuk menyimpan energi akan meningkat saat seorang seniman bela diri tumbuh 
lebih kuat, tetapi sebenarnya ada batasannya juga. 

Selain itu, seperti energi iblis, nyala api itu sangat sulit diserap. 

Wooong! 

Tidak seperti Chun Yeowun yang ragu-ragu, energi iblis di tubuhnya berusaha keras untuk 
bergerak. 

Perlahan, kabut hitam yang meluap dari tubuhnya mulai bertambah tebal dan begitu pula 
resonansi dari nyala api, seolah-olah mereka adalah dua lawan yang menunggu dengan 
tidak sabar saat mereka bertarung satu sama lain sampai mati. 

Wooong! 

"Ah! Ini akan meledak?" 

Ternyata tidak, nyala api besar itu terus membesar sampai menyentuh langit-langit di atas. 

Nyala api telah melepaskan energinya seolah-olah menolak hubungan dengan energi iblis. 

Itu telah menolak energi iblis lebih dekat dengannya. 

Tch! 

Energi iblis menanggapi dengan keras penolakan api dan seluruh tubuh Yeowun 
didominasi oleh keserakahan yang tumbuh sangat besar. 

Energi iblis tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari nyala api. 

'Apakah kamu tidak berpikir kamu terlalu keras kepala sekarang !. Fiuh. ' 

Karena kedua energi bereaksi terhadap tindakan lawan, Chun Yeowun menyerah dan 
memutuskan untuk mendekati sumber energi alien ini di dalam nyala api. 

Ketika dia sampai di nyala api, dia menyadari bahwa nyala api itu ingin menghancurkan 
siapa saja yang menyentuhnya. Itu adalah reaksi normal, karena nyala api itu milik Spirit 
Beast. 
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'Aku akan melindungi tubuhku dengan energi yang berlawanan.' 

Chhhh! 

Bersamaan dengan kabut hitam, hawa dingin yang intens mulai memancar dari tubuh Chun 
Yeowun. 

Dinginnya begitu kuat sehingga uap di sekitarnya mulai membeku. 

"Bagus. Mari kita lihat." 

Saat dia membungkus tubuhnya dengan energi dingin, Chun Yeowun berjalan ke kolam. 

Air di kolam itu mendidih, tapi saat kaki Yeowun menyentuhnya, terjadi riak di 
permukaannya dan yang mengejutkan dia tidak tenggelam. 

Pang! Pang! Pang! 

Itu berkat Wind Steps. 

Chun YeoWun tidak bisa berjalan di atas air, oleh karena itu dia menginjak udara dengan 
menggunakan teknik tingkat tinggi ini. 

Heeee! 

Saat Chun Yeowun berjalan di atas kolam, nyala api besar mulai membumbung lebih tinggi, 
menunjukkan penolakannya atas pendekatannya yang berani. 

Semakin banyak nyala api ditolak, semakin serakah energi iblis di dalam Chun Yeowun 
tumbuh. 

'Sulit bernapas. Ugh! ' 

Saat panas meningkat, udara semakin menipis. 

Alhasil, Chun Yeowun menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju nyala api. 

Mengi! Chhiiiiikkkk! 

Saat api dan energi dingin bersentuhan, semburan uap meletus di atas kolam, saat kabut 
putih menyebar ke segala arah. 

'Uhk!' 

Meskipun dia melindungi tubuhnya dengan energi dingin, nyala api itu terlalu panas untuk 
ditangani tubuh Yeowun. 
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Intensitas nyala api begitu menakutkan, sehingga jika Yeowun melepaskan energi dingin, 
itu akan menelan seluruh tubuhnya dan menghanguskannya. 

HWakkkkk! 

'Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya? Itu tidak berguna, Anda tahu. ' 

Tak! 

Nyala api melepaskan panas yang luar biasa untuk mencegah Chun Yeowun mendekat. 

Namun, tidak peduli berapa banyak panas yang dipancarkan api, Chun Yeowun mendekat 
semakin dekat, sampai dia mencapai pusat nyala api yang besar. 

Ssst! 

Saat dia memasuki pusat nyala api, cahaya terang menyambutnya di tengah. 

Itu adalah cahaya yang diciptakan oleh panas yang kuat. Itu sebabnya, dia tidak bisa 
membuka matanya dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di tengah. 

'Nano.' 

[Mode bidang lebar telah diaktifkan.] 

Suara Nano bergema di kepalanya dan pupil matanya berkontraksi. 

Tak lama kemudian, matanya menjadi gelap dan kemudian segera mulai beradaptasi 
dengan cahaya. 

'Sekarang aku bisa melihat.' 

Saat matanya beradaptasi dengan cahaya, dia melihat manik merah menyala. 

Marmer seukuran kepalan tangan ini memancarkan panas yang cukup untuk membunuh 
makhluk hidup. 

'Apa ini?' 

Manik yang dilihat Chun Yeowun, berada di pusat api. 

Itu adalah sumber dari semua energi spiritual Qilin, bahkan setelah 2000 tahun, manik-
manik ini telah melindungi dirinya sendiri dengan nyala api dan menjaga jiwanya. 

Wooong! 

Inti itu beresonansi. 
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Itu masih menolak kontak. 

Nyala api tampaknya takut pada energi iblis yang kejam dan serakah yang membanjiri 
tubuh Yeowun. 

'Bisakah saya benar-benar menyerap energi ini?' 

Energi iblis pasti akan melakukannya, tetapi Chun Yeowun tidak bisa menahan diri untuk 
tidak khawatir. 

Jika dia menerima energi ini selain energi dingin dan energi iblis, Chun Yeowun akan 
memiliki tiga jenis energi. 

'Yah, aku sudah datang ke sini, jadi ...' 

Chun Yeowun, yang ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangan ke inti. 

Karena klan Dewa Pedang Enam Bela Diri telah mengincarnya, maka akan lebih baik bagi 
Chun Yeowun untuk mengambilnya sendiri. 

Tak! Chiiing! 

"Kuak!" 

Telapak tangannya terbakar karena panas. 

Mengejutkan, telapak tangannya mulai terbakar. 

Panas dari nyala api telah ditangkis oleh energi dingin, tetapi ketika dia secara langsung 
mengulurkan tangan dan meraih inti, panasnya menjadi hampir tak tertahankan. Itu tidak 
seperti yang dia rasakan sebelumnya. 

[Temperatur tinggi lebih dari 3000 derajat menghancurkan perisai energi pengguna. Area 
yang terbakar dengan cepat sembuh sendiri.] 

Energi yang luar biasa. 

Itu menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa mengambil manik ini. 

Namun, Chun Yeowun yang didukung oleh energi dingin dan kecepatan regenerasi Nano 
berbeda. 

Goooo! 

Ketika Chun Yeowun meraih manik itu dengan tangannya, energi iblis mulai menyerap 
energi api seolah-olah telah menunggu saat itu juga. 
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Saat energi api perlahan terseret ke dalam tubuhnya, Chun Yeowun mengalami rasa sakit 
yang luar biasa. 

Energi iblis serakah mulai menyerapnya dengan sangat cepat. 

Chiiiiing! 

"Kuakkk!" 

Uap mulai naik dari tubuhnya saat energi dingin yang melindungi tubuhnya bersentuhan 
dengan energi api. 

Jika dia menerima energi ini apa adanya, Chun Yeowun akan langsung terbakar menjadi 
abu. 

'Da, sial! Ini persis seperti yang saya harapkan. ' 

Saat api memasuki tubuhnya, tiga jenis energi mulai bertabrakan dengan keras. 

Energi dingin dan energi iblis telah dalam keadaan seimbang, tetapi sekarang energi ketiga 
bergabung dengan mereka, semuanya dengan cepat mulai berubah. 

Gelembung! 

Darah di tubuhnya mulai memanas. 

Energi api mulai mengambil alih tubuhnya saat dia terus mencoba mengendalikannya. 

Semangat Qilin kuat, dan itu sedikit melebihi batas energi yang dapat diserap Chun 
Yeowun. 

Kung! 

"Kuaaaakkkkk!" 

Sementara energi membengkak di tubuhnya, Chun Yeowun tidak tahan lagi dengan rasa 
sakit dan berlutut. 

Energinya begitu kuat sehingga bahkan seniman bela diri peringkat tiga teratas Wulin akan 
merasa sulit untuk dikendalikan bersama. 

'Ini tidak bisa dilakukan. Saya perlu menghentikan energi iblis dan melepaskan tangan saya 
dari benda ini. ' 

Jika ini terus berlanjut, inti di tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. 

Masalahnya bukan nyala api lagi. 
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Chun Yeowun, memaksa energi iblis yang telah menyerap energi api untuk tidur dan 
mencoba melepaskan tangannya dari inti. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Goooooo! 

'Tidak! Energi iblis naik ke atas? ' 

Energi iblisnya, yang terletak di Dantiannya, mulai bergerak ke tengah dadanya. 

Perut dan dada adalah bagian vital bagi setiap manusia. 

'Tidak mungkin!' 

Saat energi iblis bergerak menuju tubuh bagian atasnya, energi dari Qilin secara alami 
pindah ke lokasi energi iblis sebelumnya .. 

Sementara itu, energi dingin dan Api Qilin mulai menciptakan keseimbangan satu sama lain 
di Dantiannya. 

'Ahhh! Jika semuanya berjalan dengan baik, keseimbangan dapat dicapai. ' 

Saat rasa krisis menghilang, Chun Yeowun memejamkan mata dan mulai fokus pada 
membangun harmoni antar energi. 

  * 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Ada satu orang yang menyaksikan seluruh adegan ini. 

Dia adalah Ran-yeong. 

Dia mencoba untuk masuk dan mengeluarkan Chun Yeowun yang telah memasuki nyala 
api, tetapi tubuhnya dipantulkan oleh energi yang tidak diketahui. 

Hanya kekuatan energi yang membuat tubuhnya bergidik. 

'Ah! Apinya memudar! ' 

Dia telah melindungi Api Qilin di gua bawah tanah selama hampir dua ratus tahun. 

Api yang tidak pernah bergerak menghilang tepat di depan matanya. 

Ran-yeong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari itu. 

'B-bagaimana ini bisa terjadi...' 
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Tidak heran dia tercengang. 

Atas perintah Kaisar sebelumnya, dia sebelumnya mencoba melepaskan inti dari pusat 
nyala api besar. 

Namun, meskipun seluruh tubuhnya telah direkonstruksi agar tahan api, dia tidak dapat 
pergi ke pusat yang memiliki tingkat panas yang berbeda. 

'Apakah dia menyerap energi di sana?' 

Jika bukan itu masalahnya, api yang melindungi inti tidak akan pernah surut. 

Dia tidak bisa mempercayainya. 

Meskipun tubuhnya menyimpan energi dingin, dia menyerap energi yang sifatnya 
berlawanan. 

"Kalau begitu, tidakkah akan terjadi sesuatu?" 

Ini adalah pertemuan yang telah dia tunggu-tunggu selama dua ratus tahun. 

Karena Tuhan tampak efisien, dia percaya bahwa dia dapat menyerap energi nyala api, 
tetapi bagi satu orang yang memiliki api dan dingin, itu ... 

'Kedua energi tidak akan diam.' 

Ran-yeong menoleh dan menatap Hu Bong, yang tubuhnya tertutup api. 

Pada awalnya, dia mengira apinya telah dialihkan kepadanya, tetapi tanpa diduga, Hu Bong 
secara bertahap menghasilkan apinya sendiri. 

"Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton." 

Ini adalah pertama kalinya Ran-yeong menyaksikan kedua situasi tersebut. 

Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati dua orang yang sedang 
mengalami perubahan luar biasa. 

Berapa lama waktu telah berlalu? 

Akhirnya, ada beberapa perubahan. Ini dimulai dengan Hu Bong. 

Woooooow! 

Api yang menyelimuti tubuhnya perlahan mereda. 

Dan kemudian menghilang seolah-olah tubuhnya telah menyerapnya. 
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Saat itulah kulit Hu Bong pecah! Dari satu ke banyak, kulit di seluruh tubuhnya terus pecah 
dan asap seperti abu perlahan-lahan melayang menjauh dari tubuhnya. 

"Ah! Metamorfosis Hantu!" 

Ran-yeong tersentak. 

Seolah Darah Qilin tidak mencukupi, dia telah mengambil setengah dari energi apinya. Dia 
mengira sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi untuk itu menjadi metamorfosis! 

Seluruh struktur fisik Hu Bong berubah, tidak, dia terlihat jauh lebih baik sekarang. 

Dia perlahan membuka matanya. 

"I-ini pasti mimpi! Ya ampun!" 

Kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah keterkejutan karena dia masih hidup. 

Dari saat dia dilalap api, dia sadar kembali, tetapi memutuskan untuk bermeditasi untuk 
menenangkan energi di tubuhnya. 

Ketika Hu Bong akhirnya membuka matanya, dia bisa mengenali perubahan yang terjadi 
pada tubuhnya. 

Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang. 

Saat itulah seseorang mendatanginya dan berkata 

"Selamat." 

"Wow!" 

Hu Bong kaget saat Ran-yeong, yang seluruh tubuhnya tertutup sisik, mendekatinya. 

Ran-yeong menatapnya dengan alis berkerut. 

"Hah! Kata-kata pertama yang kau ucapkan kepada orang yang menyelamatkan hidupmu 
dan membuatmu berubah begitu banyak adalah 'woah'?" 

"Ah! Kalau begitu kau harus menjadi orang yang memiliki nyala api..." 

Hu Bong bingung saat dia sekarat, tapi dia yakin bahwa dia telah menyaksikan Ran-yeong 
yang diliputi api, berlutut dan memanggil Chun Yeowun sebagai Tuan dan Tuannya. 

Ran-yeong melirik tubuhnya dari atas ke bawah dan berbicara dengan seringai di bibirnya. 

"Kurasa Metamorfosis Hantu telah dilakukan secara merata." 
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"!!!" 

Baru setelah mendengar kata-kata itu, Hu Bong menyadari bahwa dia telanjang bulat. 

"Ugh!" 

Hu Bong berwajah merah, segera mencari sesuatu untuk menutupi dirinya, dan ke arah 
pintu masuk, dia melihat tubuh berdarah dengan pakaian. 

Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangannya ke arah mayat, dan saat energi naik, 
tubuh ditarik ke arahnya. 

Tak! 

Hu Bong melihat tubuh pria itu, dan tidak percaya apa yang dia saksikan. 

Jumlah kekejaman yang diderita tubuh hanya bisa dilakukan oleh satu orang, Tuannya. 

"Oh oh oh! Bagiku, dia melakukannya untukku!" 

"Kamu kaget dalam segala hal." 

Dia merasa sedikit tersinggung pada awalnya, tetapi tidak bisa menahan tawa melihat 
betapa lugu Hu Bong. 

Dia sangat setia kepada Tuhan dan telah siap untuk membuang nyawanya. 

Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dia ketahui. 

"Ah! Bisakah kamu melepaskan api dari tubuhmu?" 

Dia penasaran. 

Hu Bong telah menyerap nyala api tanpa membakar atau menghasilkan sisik merah di 
tubuhnya. 

Dia benar-benar mengharapkan tubuhnya terbakar menjadi abu. 

"Api?" 

"Ya. Kamu mungkin bisa melepaskan nyala api. Sensasi bagaimana api menyatu dengan 
tubuhmu... oh!" 

Meretih! 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Hu Bong menghasilkan api. 

Itu sama seperti ketika dia menutupi tubuhnya dengan api. 
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"Kamu-kamu bisa melakukannya?" 

Hanya dalam satu percobaan, dia berhasil menggunakan api. 

Ran-yeong terkejut dengan kemampuan Hu Bong untuk menghasilkan api tanpa sisik 
merah yang melindungi kulitnya. 

'Ini luar biasa! Orang ini benar-benar telah menyerap Darah Qilin! Bahkan para dayang dan 
wanita lain hanya bisa menampilkan formulir yang tidak lengkap. ' 

Itu adalah pencapaian yang luar biasa. 

Untuk orang yang mendukung Penguasa Kultus Iblis untuk mendapatkan Api Qilin yang 
sebenarnya! 

Hu Bong juga terkejut luar biasa, matanya terbuka lebar. 

'...imut.' 

Dia tampak sedikit naif dan manis bagi Ran-yeong. 

"Aku tahu kalau memiliki api itu mengejutkan..." 

"Tidak ... bukan itu, di sana ..." 

Hu Bong menunjuk sesuatu di belakangnya dengan jarinya. 

Wooh! 

Pada saat itu, energi yang sangat besar meledak di dalam ruangan, menyebabkan Ran-
yeong menoleh. 

Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Yeowun di tengah kolam, mengambang di 
udara. 

Mengambang! 

Yang lebih mengejutkan adalah api hitam yang bergerak seperti angin puyuh di sekitar 
Yeowun. 

Sepertinya api Naga Hitam sedang naik. 

Koooooooo! 

"A-apa yang terjadi?" 

Itu bukan api biasa, tapi api hitam! 
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Ketika dia sebelumnya menebak bahwa dia telah menyerap Inti Qilin, dia tahu bahwa 
sesuatu akan terjadi, tetapi ini sama sekali tidak terduga. 

Dengan suara gemetar, Hu Bong bergumam. 

"Naga Hitam telah turun demi Tuhan!" 

Source : 
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Chapter 368 
368: Trinitas (2) 

Perubahan yang dialami Yeowun dalam waktu sesingkat itu sangat fenomenal Api hitam 
berputar-putar dengan keras di seluruh tubuhnya saat dia melayang di udara. 

Ini adalah pertama kalinya Ran-yeong menyaksikan seseorang yang cukup kuat untuk 
menyerap Darah Qilin. 

'Ah! Itu hilang!' 

Dia tidak menyadarinya, tetapi nyala api besar di tengah kolam, yang telah melindungi 
intinya, telah benar-benar menghilang. 

Hanya abu yang tersisa di tempat inti Qilin neraka berada. 

'Ag! Dia benar-benar menyerap api Spirit Beast!' 

Ran-yeong tidak bisa mempercayai matanya. 

Terlepas dari upaya mereka yang tak terbatas, semua yang ada di dalam Penjaga atau 
Istana Kekaisaran telah gagal total. 

Api Qilin yang akan membakar siapa pun dan apa pun yang mendekatinya, dapat diserap? 

Meskipun Darah Qilin sangat berbahaya untuk diserap, itu akan meningkatkan energi 
internal seseorang saat dikonsumsi. 

'Tapi apa api hitam ini?' 

Dia bisa menerima bahwa Qilin's Core telah diserap, tetapi api hitam yang mengelilingi 
Chun Yeowun adalah misteri baginya. 

Api hitam itu memancarkan aura kematian yang menakutkan. 

Namun, beberapa saat yang lalu, dia melepaskan aura yang berbeda. 

'Ah! Sekarang saya melihat lebih dekat, bahkan pria ini di sini memiliki getaran yang sama.' 

Dalam kebingungan, Ran-yeong melirik Hu Bong. 

Meskipun kedua energi mereka tampak serupa, keduanya bahkan tidak sebanding, 
mungkin karena Hu Bong masih tertidur. 

Energi iblis adalah esensi yang telah diserap dari Darah Imoogi Hitam (naga). 
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Meskipun itu adalah darah binatang roh kuno, Hu Bong, yang hanya menyerap sedikit, 
tidak bisa tidak merasakan resonansinya di dalam tubuhnya. 

'Apakah mungkin untuk menyerap energi berbahaya semacam itu!' 

Ran-yeong tidak bisa menyembunyikan keheranannya. 

Setelah menjadi penjaga kuil kerajaan selama lebih dari dua ratus tahun, dia telah bertemu 
banyak master dan pejuang Wulin di istana Kekaisaran, tetapi dia belum pernah bertemu 
seseorang dengan lebih dari satu jenis energi di tubuh mereka. 

Namun, Yeowun berhasil melakukan hal itu. 

'Tentunya, Tuan besar dari kultus Iblis... Tunggu! Apa itu!?' 

Namun, ada sesuatu yang tidak terasa benar baginya. 

Tidak hanya ada api hitam di sekelilingnya, es hitam yang dingin juga mulai merayap di 
sekujur tubuhnya. 

"Energi dingin!"- 

Kejutan yang dihasilkan oleh api hitam Yeowun telah membuatnya benar-benar melupakan 
energi ketiganya. 

'Bukan hanya dua tapi tiga! Apakah dia mampu menciptakan keseimbangan antara tiga 
jenis energi yang sama sekali berbeda?' 

Jika itu ternyata benar, akan terlalu mengejutkan baginya untuk mengerti. 

Untuk tiga jenis energi yang berbeda ada di dalam satu orang biasanya Mustahil. 

Tapi dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. 

'Pisau Naga Putih!' 

Dengan mata masih tertutup, Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya, dan Pedang Naga 
Putih segera muncul di dalamnya. 

'Kekuatan Pedang Setan Surgawi!' 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

Saat dia mengulurkan tangan kanannya, gelang Pergelangan Tangan hitam itu terlepas dan 
berubah menjadi pedang hitam pekat. 
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Sementara Yeowun fokus mengendalikan energinya, dua senjata mematikan muncul di 
tangannya. 

Crrrr! Wooong! 

Pada bilah Naga Putih, es hitam mulai terbentuk sambil melepaskan hawa dingin yang 
membekukan. 

Pada Kekuatan Pedang Setan Surgawi, api Hitam berkobar dengan intens. 

Pelepasan simultan dari tiga jenis energi adalah pertunjukan agung dari kekuatan luar 
biasa. 

"Ya Tuhan!" 

"Wow!" 

Baik Ran-yeong dan Hu Bong, yang telah menonton, tidak bisa menyembunyikan 
keheranan mereka. 

Energi yang dipancarkan kedua senjata itu di luar imajinasi mereka. 

Jika dia bisa melepaskan energi yang baru saja dia serap, seberapa kuat itu? 

Mereka bahkan tidak ingin menebak. 

'Ah! Beginilah keadaannya.' 

Chun Yeowun, yang berada di pusat Keributan, masih memejamkan matanya. 

Dia baru saja mencapai keseimbangan sempurna antara tiga jenis energi yang berbeda 
dalam tubuhnya dalam bentuk trinitas. Dia telah mencapai tingkat energi iblis yang lebih 
tinggi. 

'Ini adalah Qi baru yang memperkuat kekuatan serangan. Jika saya menggunakan itu, qi 
pedang dapat ditingkatkan.' 

Dia menerima kemampuan untuk mencapai Qi tanpa batas. 

Yeowun sekarang bisa membuka Qi tak terbatas di samping Pedang Udara untuk membuat 
setiap pedang melepaskan jenis energinya sendiri. 

"Saya pikir itu sudah berakhir." 

Orang-orang Wulin sering menyebut akhir Tingkat Maha Guru sebagai Tingkat Maha Guru 
Sempurna. 
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Mereka menyebutnya demikian, karena kemampuan manusia terbatas dalam hal 
mengendalikan dan menggunakan energi Namun, dengan kesempatan yang tepat, meski 
jarang, hal-hal menakjubkan bisa benar-benar terjadi. 

Bahkan Chun Yeowun tidak begitu mengerti apa yang terjadi di dalam tubuhnya. 

'Qi Tanpa Batas.' 

Tiga jenis energi di dalam dirinya tidak terbatas, dengan masing-masing memiliki atribut 
yang berbeda. 

Karena mereka tidak terhubung bersama, sesuatu seperti media harus muncul agar mereka 
bisa bekerja. Jika tidak, hanya salah satu dari mereka yang bisa digunakan. 

Flash! 

Chun Yeowun membuka matanya. 

apa! 

Dia melepaskan Baik White Dragon Blade dan Sword Force of Heavenly Demon. 

Kedua senjata itu jatuh dari tangannya ke tanah di tengah kolam. 

Meretih! Meretih! 

Energi dari kedua senjata mengalir ke tanah, menyebabkan retakan muncul. 

Embun beku hitam dan api hitam telah muncul di tempat kedua pedang itu jatuh. 

Senjata-senjata itu jatuh begitu saja ke tanah, tetapi akibatnya segera mempengaruhi Darah 
Qilin di dalam kolam. 

"Ah tidak!" 

Hu Bong melihat perubahan. 

Crrrr! Gelembung. 

Di sisi kiri tempat Pedang Naga Putih jatuh, energi dingin mulai menyebar ke kolam, dan di 
sisi lain, di mana Kekuatan Pedang Iblis Surgawi jatuh, air mulai mendidih dan 
mengeluarkan uap dalam jumlah besar. 

'Luar biasa! Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Qilin?' 

Bahkan salju berusia 10.000 tahun tidak mampu mendinginkan Darah Qilin, tetapi energi 
dari Pedang Naga Putih benar-benar membekukannya. 
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Tapi, kenapa Yeowun tiba-tiba memanggil senjatanya? 

'Apa yang dia coba lakukan?' 

'Apakah Tuhan belum mencapai keseimbangan trinitas?' 

Tingkah Yeowun membuat mereka bingung. 

Tapi kemudian Ran-yeong menyadari sesuatu. 

Chun Yeowun sepertinya memiliki sesuatu di tangannya. 

'Eh? Apa yang dia lakukan? Bukankah dia dengan tangan kosong?' 

Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tapi sepertinya dia memegang pedang. 

Itulah yang dia pikirkan ketika tiba-tiba api hitam muncul di tangan kanannya, yang 
kemudian membentuk bentuk pedang. Tapi pedang itu sendiri tidak terlihat, hanya nyala 
api di sekitarnya yang bisa dilihat. 

Itu bukan akhir. 

Di tangan kirinya, es hitam juga menyebar dan berbentuk pedang, seperti api hitam, 
pedang itu tidak terlihat, hanya embun beku yang mengelilinginya yang bisa dilihat. 

"T-Tidak mungkin ..." 

Ran-yeong terkejut. 

Dia telah menyadari apa yang Yeowun coba lakukan. 

"Apa yang Tuhan coba lakukan?" 

Tentu saja, ada orang lain yang tidak bisa menebak apa yang terjadi. 

Dengan suara gemetar, dia menjawab pertanyaan Hu Bong. 

"Dalam... Tak terlihat... pedang!" 

"Pedang Tak Terlihat... ugh! Pedang Tak Terlihat?" 

Hu Bong, yang pada awalnya mengatakannya dengan santai, segera mengerti apa yang 
dimaksud Ran-yeong. 

Ada banyak legenda di antara orang-orang Wulin yang mengolah seni bela diri. 
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Ada legenda seperti awal waktu, asal usul Shaolin, tempat kelahiran seni bela diri, 
penyeberangan sungai dengan sehelai daun alang-alang. Pedang tak berwujud juga salah 
satunya. 

Seniman Bela Diri menyebutnya... Tingkat Master Ilahi! 

Tetap saja, ada orang-orang di dalam Wulin di masa lalu yang tidak percaya pada prinsip 
tingkat Guru Ilahi. 

Namun, di masa lalu ada satu orang seperti itu. 

Seorang manusia super yang bisa mengendalikan energi vulkanik dan telah diberi gelar 
pendekar pedang yang tak terkalahkan. Namun, pria itu tidak pernah membawa pedang 
bersamanya. 

Dalam rasa ingin tahunya, salah satu muridnya bertanya kepadanya tentang hal itu. 

[Karena aku bisa menggunakan Pedang Tak Terlihat, tidak ada artinya bagiku 
menggunakan pedang jenis lain.] 

Bahkan jika dia dianggap sebagai pendekar pedang legendaris, murid itu telah menganggap 
kata-kata gurunya sebagai gertakan, dan tidak percaya akan adanya hal seperti itu. 

Karena itu, gurunya memutuskan untuk menunjukkan pedang yang bisa dia buat hanya 
dengan menggunakan energi atributnya. 

Murid yang telah menyaksikan hal yang luar biasa seperti itu, telah menundukkan 
kepalanya dan meminta maaf karena tidak mempercayai gurunya. 

Itu adalah legenda yang telah menyebar di antara Wulin sejak saat itu, dan sejak saat itu, 
orang-orang Wulin mengenalinya sebagai tanda telah mencapai tingkat Master Ilahi. 

Orang-orang telah memutuskan untuk menyebutnya Pedang Tak Terlihat karena itu adalah 
pedang yang dibuat dari energi murni. 

'Apakah itu benar-benar Pedang Tak Terlihat? Saya pikir ... itu hanya imajinasi saya, tetapi 
Penguasa waktu saya benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan saat 
ini!' 

Selama Ran-yeong berada dalam kultus, Tuhan pada saat itu memang yang terbaik. 

Meskipun Penguasa masa lalu adalah orang yang kuat, dia ragu apakah dia bisa menyerap 
api Qilin seperti yang dimiliki Chun Yeowun. 

Dia tahu bahwa Chun Yeowun akan menjadi lebih kuat, dan patut dikatakan bahwa tidak 
ada manusia yang bisa menyingkirkannya. 
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"Ugh, jadi maksudmu Tuan menggunakan Pedang Tak Terlihat? Lalu, apakah Tuanku 
berada di antara Hidup dan Mati?" 

Hu Bong mulai gemetar. 

Hidup dan mati 

Tempat legendaris lain tempat Wulin terbaik dikatakan pergi ketika mereka mencapai 
tingkat Master Ilahi. 

Di antara orang-orang di Wulin, hanya ada beberapa yang telah mencapai tingkat Master 
Tertinggi atau Master Tertinggi, tetapi tidak ada yang telah mencapai tingkat Master Ilahi 
yang dapat ditemukan. 

Itulah salah satu alasan mengapa orang Wulin mengatakan bahwa keadaan yang tidak 
dapat dicapai dalam hidup tidak dapat dicapai dalam kematian, itulah sebabnya berurusan 
dengan Pedang Tak Terlihat disebut keadaan antara Hidup dan Mati. 

"Jika itu benar-benar Pedang Tak Terlihat ... maka dia harus berada di antara Hidup dan 
Mati." 

Ran-yeong menjawab pertanyaan gugup Hu Bong. 

Saat itulah Chun Yeowun berteriak pada keduanya, yang menatapnya dengan terkejut. 

"Kalian berdua, kembalilah." 

"Hah, ya!" 

"Ya, Tuhan!" 

Sepertinya dia mencoba menguji kekuatan Pedang Tak Terlihat. 

Setelah mereka berdua mundur ke dinding di setiap sisi, Chun Yeowun, seolah menunggu 
mereka untuk bergerak, melepaskan Pedang Tak Terlihat yang terbuat dari api hitam dan 
mendorongnya ke sisi yang berlawanan. 

Menangis! 

"Ugh!" 

Retak! Retak! 

Embusan angin tertinggal di belakang pedang saat melewatinya dan embusan napas keluar 
dari bibir Hu Bong ketika dia melihatnya. 

Seiring dengan kecepatan luar biasa pedang itu bergerak, api hitam menembus dinding. 
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Menangis! 

"Aduh... astaga..." 

Saat pedang itu bergerak, lintasannya akhirnya menciptakan luka di tanah. 

Dan tempat-tempat yang disentuh pedang itu dilalap api. 

Api hitam yang memancarkan energi yang cukup kuat untuk membakar apa pun saat 
mendekat. 

"Sekali lagi." 

Itu bukan akhir. 

Chun Yeowun sekali lagi mengayunkan Pedang Tak Terlihat yang terbuat dari es hitam ke 
arah lain. 

Astaga! Retak! Retak! 

Luka yang sama, yang ditinggalkan oleh pedang sebelumnya, semakin diperdalam oleh 
Pedang Tak Terlihat yang baru. 

Api hitam yang tampak seperti akan mencair dari tanah, mulai mereda saat es hitam mulai 
menyebar. 

Pedang cukup kuat untuk menghancurkan setengah dari bawah tanah! 

Selain itu, Chun Yeowun tidak menggunakan energi tertentu dengan pedang, dia hanya 
menggunakan pedang Invisible itu sendiri. 

"Ini, ini Pedang Tak Terlihat!" 

Ran-yeong sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berhenti menganga melihat 
pemandangan yang menakjubkan. 

Bahkan setelah hidup begitu lama, dia tidak bisa menghilangkan sensasi yang dia dapatkan 
dari menyaksikan legenda lahir di depannya! 

"Jadi begini rasanya ya?" 

Yoewun menganggukkan kepalanya, saat dia merasakan bagaimana mengendalikan 
kekuatan yang baru diperolehnya. 

Karena konsumsi energinya sangat besar, dia memutuskan untuk membatasi dirinya hanya 
membuat dua Pedang Tak Terlihat, dan kemudian menyadari bahwa Pedang Udara juga 
dapat digunakan dengan cara ini. 
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'Haruskah aku berhenti sekarang?' 

Dia sudah memeriksa kekuatan baru yang dia peroleh. Melihat bahwa Hu Bong aman, dia 
memutuskan untuk mencoba Pedang Tak Terlihat di lain waktu. 

Dia harus keluar dari istana Kekaisaran sebelum orang lain menangkap mereka. 

Gedebuk! Gedebuk! 

Chun Yeowun perlahan turun dari tengah kolam dan melangkah ke sisi luarnya, seolah 
turun dari tangga. 

Tatak! 

Begitu kakinya menyentuh tanah, Ran-yeong dan Hu Bong buru-buru bergegas ke arahnya 
pada saat yang sama dan dengan cepat berlutut, meneriakkan kegembiraannya. 

"Tuhan! Anda telah mencapai tingkat Guru Ilahi!" 

"Kamu mencapai level tertinggi yang bisa dicapai, kamu berada di antara Hidup dan Mati!" 

Mereka telah menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi artinya sama. 

Chun Yeowun, Lord of the Demonic Cult saat ini, telah mencapai tahap antara Hidup dan 
Mati, tingkat yang dianggap sebagai legenda di Wulin! 

Catatan Editor Level "Maha Guru Sempurna" masih dalam level "Guru Tertinggi". Itu hanya 
puncak dari level tersebut. semacam perbedaan antara Grand/Super Master baru dan 
Grand/Super Master yang sudah mapan, yang disebutkan di bab-bab awal. 

Di atas itu adalah "Level Master Ilahi" yang baru diperkenalkan alias "The Ultimate 
Badass!" 

Semoga ini membantu. 

Pembaruan -- 3 Juni 2021 

Untuk kalian yang membaca bab ini dengan "Tingkat Master Surgawi". 

Yeowun saat ini sebenarnya berada di "level Master Ilahi"... 

Kami hanya penggemar juga dan tahu tentang "Surgawi" melalui wiki, jadi kami pikir itu 
adalah yang disebutkan dalam bab ini, tetapi kami menyadari itu bukan saat kami 
melangkah lebih jauh dalam cerita. Jika Anda ingin melihat sistem peringkat yang akan kita 
gunakan ke depan, kami telah membuat bagan di sini . 

Jadi ya, Yeowun saat ini berada di "level Divine Master" 
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Semoga itu tidak merusak pengalaman membaca Anda. 

Terima kasih. 

Source : 
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Chapter 369 
369: Hand Crafted (1) 

Dua ratus sepuluh tahun yang lalu, 

Kaisar terakhir Kekaisaran Yeon meninggal, dan Kekaisaran terpecah menjadi sepuluh 
negara kecil. 

Para pejabat mulai saling mengkhianati kiri dan kanan. Kota-kota utama akhirnya diduduki 
dan Kekaisaran... jatuh ke jalur kepunahan. 

Nasibnya ditarik dengan cepat dan brutal. 

Selama sepuluh dekade berikutnya, Kekaisaran hidup melalui periode Kekacauan total dan 
kekacauan mutlak. 

Keserakahan orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai Raja, tidak berakhir 
menguntungkan mereka. 

"Selama dekade-dekade itu, tanah terus berdarah dan hidup dalam kehancuran. Kekacauan 
yang keterlaluan ini segera membayangi Wulin." 

Meskipun upaya mereka untuk tetap tidak terlibat dengan masalah satu sama lain, 
keluarga Kekaisaran dan Wulin, mau tidak mau merasa terpengaruh oleh perubahan yang 
terjadi di Kekaisaran. 

Perang tanpa akhir telah membawa kehancuran total pada Kekaisaran, dan kelaparan serta 
penyakit-penyakit baru muncul di kepala mereka yang buruk. 

Semua pekerja lapangan wajib militer sebagai tentara, sementara beberapa lainnya 
berubah menjadi bandit. Kekaisaran telah jatuh ke zaman kegelapannya. 

"Tapi kemudian seorang pahlawan telah bangkit." 

Di antara sepuluh negara yang ada, Dinasti Matahari adalah yang paling berpengaruh dan 
kuat. 

Setelah Raja Zhu Won-soon dari Dinasti Sun meninggal, segalanya berubah, ketika 
putranya Zhu Won-myeong naik takhta. 

Tidak seperti Zhu Won-soon, yang mewarisi pengetahuan dari generasi sebelumnya, Zhu 
Won-myeong adalah seorang jenderal berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang telah 
berperang melawan kaum barbar di Utara. 
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Kembali ke negaranya setelah kepunahan kaum barbar, dia kehilangan minat pada urusan 
duniawi dan berkeliaran di sekitar negaranya. 

"Jika itu Zhu Won-myeong, maka itu adalah nama Kaisar Pertama." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Ran-yeong mengangguk. 

Kekaisaran Daemyeong telah didirikan oleh Kaisar Pertama. 

"Zhu Won-myeong dianggap sebagai pahlawan. Dia telah melindungi bangsa dari orang-
orang barbar di Utara selama hari-hari perang. Bahkan orang-orang Wulin 
mengaguminya." 

Dia adalah satu-satunya pahlawan, yang mampu membawa kepunahan bagi orang-orang 
barbar. 

Dia diakui oleh rakyatnya dan seniman bela diri Wulin, bahkan Lord of the Demonic Cult 
saat itu ingin membangun hubungan yang sehat dengannya. 

Dia adalah orang yang setia, dan selalu rela menyerahkan gelarnya demi kesejahteraan 
bangsanya. 

Namun, selama sepuluh tahun berikutnya, orang-orang mulai menderita karena invasi 
kekuatan Barat dari utara. Pertahanan telah melemah dan tumpahan darah tidak pernah 
berhenti mengalir. 

"Kaisar Pertama adalah seorang pahlawan, seorang Komandan Jenderal berpangkat tinggi 
dengan pengalaman panjang, tetapi pada saat itu, kekuatan dinasti saja belum cukup kuat 
untuk menyatukan sepuluh negara yang terpecah melawan invasi kekuatan asing." 

Meskipun menjadi Komandan Umum dan ahli strategi jenius, dia tahu bahwa 
mengembangkan kekuatan untuk menyatukan bangsa tidak akan mudah terjadi dalam 
waktu singkat. 

Namun, melihat jumlah penderitaan yang telah dialami orang-orang, dia memutuskan 
untuk meminta bantuan para pejuang Wulin, menggunakan hubungan baik yang telah dia 
bangun dengan mereka selama bertahun-tahun. 

Ordo Surgawi telah memintanya untuk menghapus darah dan air mata orang-orang yang 
menderita, dan untuk mengakhiri Keserakahan para raja dan bandit. Tanggung jawab di 
pundaknya seberat gunung. 

Tapi, dia percaya pada tujuannya. 

Zhu Won-myeong, kumpulkan semua orang yang dia bisa. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Para pejuang dari seluruh negeri berkumpul di bawah komandonya, dan dengan cepat 
menghancurkan musuh yang mengusir penjajah asing. 

Hanya dalam 10 tahun, 10 negara telah dipersatukan kembali sepenuhnya. 

"Dinasti Matahari yang bersatu dinamai Kekaisaran Daemyeong setelah Kaisar Pertama." 

Ketika bangsa mulai stabil, para pejuang telah diakui atas kontribusi perang mereka, dan 
diberi gelar kepemimpinan dan tanah. 

Pada saat itu, bukan hanya orang-orang Yulin yang telah membantu Kaisar, tetapi juga 
Sekte Iblis. 

"Mereka telah membantu dalam perang setelah menerima permintaan kaisar, tetapi begitu 
negara telah stabil, mereka telah berubah menjadi orang-orang yang merepotkan bagi 
Kaisar dan para pejabatnya." 

Seorang prajurit terampil dari Sekte bisa menghadapi puluhan tentara. 

Keberadaan prajurit seperti itu dianggap sebagai ancaman besar. 

Setelah menerima bantuan dari prajurit Wulin, yaitu dari Yulin dan kultus Iblis, Pengadilan 
Kekaisaran tidak punya pilihan selain membayar. 

"Kaisar telah memutuskan untuk memberi mereka berdua tanah, dan ingin 
menandatangani kontrak yang tidak dapat diganggu gugat antara Kekaisaran dan Seniman 
Bela Diri Wulin." 

Saat itu, pemimpin pendekar pedang Yulin dan Shaman, Ji-hyeon meminta Empire untuk 
menambahkan Taosim sebagai salah satu seni Empire. 

Itu untuk menjaga hubungan dengan keluarga Kekaisaran meskipun ada perjanjian yang 
diusulkan. 

Namun, itu sendiri telah menjadi katalisator untuk masalah yang muncul. 

"Bahkan Kultus Iblis kami telah meminta seni kami untuk diakui, tetapi karena orang-orang 
itu telah meminta terlebih dahulu, istana Kekaisaran dan Kaisar hanya bisa menyetujui 
milik mereka." 

Bahkan, situasi seperti itu akan cukup sering terjadi. 

Kultus Iblis dan Pasukan Yulin telah membuat jumlah kontribusi yang sama terhadap 
pendirian Kekaisaran. 
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Itu adalah hak dari Sekte Iblis, yang telah berkontribusi besar pada kekaisaran yang 
memenangkan perang, untuk meminta seni mereka diakui, tetapi Kekaisaran telah memilih 
untuk pergi dengan, 'pertama datang pertama dilayani'. 

"Mereka pasti melakukannya dengan sengaja." 

Bahkan pada saat itu, Sekte Iblis jauh lebih ditakuti daripada Pasukan Yulin. Bahkan para 
pejabat di bawah Kaisar pun ketakutan, dan berasumsi bahwa para birokratlah yang 
membuat keputusan untuk memihak Yulin. 

"Karena situasinya tidak menguntungkan, Lord of The Demonic Cult telah mengajukan 
permintaan yang berani." 

Ada legenda tentang tanah itu. 

Seekor Binatang Roh telah muncul sebelum kelahiran Kekaisaran. 

Yang mengejutkan, sebelum Kekaisaran dapat sepenuhnya menyatukan tanah, Qilin telah 
muncul dan membakar lima desa secara keseluruhan. 

Pada saat itu, Lord of the Demonic Cult yang hebat telah bertarung, dan berhasil 
menaklukkan Spirit Beast setelah bertarung selama tiga hari tiga malam, bersama dengan 
ratusan Master termasuk Tetua dan pemimpin Klannya. 

Setelah kematian Flame Qilin, nyala api yang tak terpadamkan di tubuhnya telah berkobar. 
Peristiwa itu dianggap sebagai pertanda baik bagi berdirinya negara. 

Sebuah makam besar telah dibuat di mana Qilin telah meninggal, dan dinyatakan bahwa itu 
akan menjadi tempat ibu kota akan dibangun. 

[Lalu, Beri kami inti dan Darah Qilin.] 

Tuan Besar Sekte Iblis telah meminta Inti Qilin dan Darahnya dari Kaisar. 

Setelah mendengar permintaan berani Tuhan, pejabat Kekaisaran dan anggota Pasukan 
Yulin menjadi marah. 

"Mereka pasti menolaknya." 

"Tepat sekali. Tuanku!" 

Pasukan Yulin akan melakukan apa saja untuk menghentikan kebangkitan kekuatan Sekte 
Iblis, dan Istana Kekaisaran menganggap Darah Qilin sebagai harta karun. Mereka tidak 
akan pernah menyerah. 

Mengharapkan Penurunan mereka, Tuan Besar Sekte Iblis bersikeras. 
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[Itu diperoleh oleh orang-orangku dan prajuritku dengan mengorbankan nyawa mereka 
yang berharga. Saya tidak meminta seluruh tubuh Qilin, hanya untuk Darah dan Inti. Akan 
lebih baik bagimu untuk tidak menentang kami!] 

Pada saat itu, baik pejabat maupun Pasukan Yulin tidak dapat memutuskan dan 
menyerahkan keputusan kepada Kaisar. 

Kaisar telah berjuang dengan keputusan itu. Dia sangat ingin menenangkan Great Lord of 
The Demonic Cult yang marah, dan akhirnya menerima permintaan itu. 

"Namun, ada syaratnya." 

Kondisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya dapat mengambilnya jika mereka dapat 
memisahkan inti dan Darah dari tubuh Qilin. 

"Waah, mereka bertindak sangat murah!" 

Hu Bong, yang telah mendengarkan cerita itu, menggerutu. 

Ratusan Guru dan bahkan Tuan Besar telah mencoba yang terbaik untuk melakukannya, 
tetapi semuanya sia-sia. 

Masalahnya sebenarnya adalah inti, dan Darah Qilin yang terbakar dengan api tubuh Qilin. 
Nyala api itu begitu kuat sehingga tidak dapat disentuh, tidak mungkin Kultus Iblis dapat 
memisahkan mereka. 

"Tuan Besar mencoba banyak cara untuk memisahkan mereka, tetapi tidak ada cara untuk 
mendinginkan nyala api Qilin, darah atau intinya." 

Menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Raja Agung memberikan saran. 

Karena Darah Qilin sekarang dimiliki oleh Sekte Iblis, dia berkata bahwa itu harus 
dilindungi oleh mereka sampai mereka menemukan cara untuk memisahkannya. 

Dia tidak berniat membiarkan Darah Qilin jatuh ke tangan Wulin lainnya. 

"Dengan demikian dia berhasil mencegah Core agar tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi 
Kaisar telah menambahkan syarat lain." 

Kaisar menyatakan bahwa jika prajurit Sekte Iblis ingin tinggal di makam Qilin, mereka 
harus mempertahankan Istana Kekaisaran dan berjanji setia kepada Kaisar berikutnya. 

"Ada total 12 master Cult, termasuk saya, yang tinggal di makam ini karena kondisi itu." 

Ran-yeong datang ke makam bersama 11 orang lainnya. 

Mereka semua adalah prajurit berpangkat tinggi yang memiliki posisi hebat di Sekte Iblis. 
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"Hah?" 

Mata Hu Bong melebar saat melihat papan nama yang dia perlihatkan. 

Di atasnya, nama master telah ditulis. 

"Mun Ran-yeong, kepala Klan dari Klan Tangan Naga?" 

Kata-kata Hu Bong juga menarik perhatian Chun Yeowun. 

Itu tidak dapat dikenali karena penggunaan energinya berbeda, tetapi Chun Yeowun tidak 
bisa menghilangkan perasaan bahwa gerakannya terasa mirip dengan seni bela diri Klan 
Tangan Naga. 

"... Klan Tinju Naga?" 

Jika itu adalah Klan Tinju Naga, maka dia milik klan Mun Ku dan Mun Yu. 

"Ugh! Kalau begitu, bukankah kamu akan menjadi nenek buyut Mun Ku?" 

Sementara Hu Bong terkejut, Ran-yeong bingung. 

Setelah meninggalkan kultus untuk melindungi Darah Qilin, dia telah tinggal di istana 
Kekaisaran selama seratus sembilan puluh tahun, dan tidak memiliki pemahaman tentang 
situasi klan saat ini. 

'Elder Mun dan Mun Ku akan sangat terkejut.' 

Seperti yang dikatakan Hu Bong, nenek moyang mereka telah berhasil bertahan untuk 
waktu yang lama. 

Meskipun mereka terkait, hubungan itu akan canggung pada awalnya. 

"... bagaimana dengan yang lainnya?" 

"Mereka berubah menjadi abu pengudusan." 

Dalam Sekte Iblis, mereka yang mati atau terbunuh dikatakan berubah menjadi abu 
pengudusan. 

Itu adalah kepercayaan dari Sekte Iblis, bahwa mereka yang kembali menjadi abu, akan 
terlahir kembali seiring berjalannya waktu. 

"Pada saat itu, atas perintah Tuan Besar, kami mempelajari Inti Qilin dan mencari cara 
untuk mengambil Darahnya." 
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Karena Istana Kekaisaran juga tertarik pada Qilin, keduanya telah bergabung dan 
melanjutkan penelitian, tetapi tidak ada hasil yang berguna yang ditemukan. 

Ada orang-orang yang mengambil darah, tetapi meninggal setelah tidak mampu menangani 
energi api. 

"Rekan-rekan saya pada saat itu mengatakan bahwa energi api terlalu berbahaya bagi 
tubuh wanita untuk ditahan, dan mereka menahan saya untuk tidak mengambil sedikit pun 
darah untuk pengujian." 

Akibatnya, Ran-yeong akhirnya menjadi satu-satunya yang selamat setelah delapan puluh 
tahun. 

Suaranya bergetar saat dia berbicara tentang waktu itu, dan dia menarik napas dalam-
dalam sebelum melanjutkan. 

"Begitu rekan-rekan saya berubah menjadi abu pengudusan ... ha, saya mengalami waktu 
yang sangat sepi." 

Dia telah bermeditasi dan mencapai kedamaian, tetapi seiring bertambahnya usia, dia 
menyadari bahwa tidak banyak waktu tersisa baginya untuk hidup. Hal itu menyebabkan 
dia mendapatkan sebuah ide. 

Karena dia sudah mulai menghitung napas terakhirnya, dia sekarang bisa menguji Darah 
Qilin dan melihat sendiri bagaimana rasanya. 

"Karena Kaisar juga tertarik pada Darah Qilin, kami dapat memadamkan api sampai batas 
tertentu dengan menggunakan salju berusia sepuluh ribu tahun." 

Menguji Darah Qilin adalah pilihan terakhirnya. Anehnya, dia benar-benar berhasil 
menyerap api untuk pertama kalinya. 

Mengkonsumsi Darah Qilin telah menyebabkan dia mendapatkan kembali kecantikan 
mudanya setelah mengalami metamorfosis. 

"Saat tubuh saya berhasil menyerap energi, saya mulai mencari cara untuk memanfaatkan 
Darah Qilin." 

"Istana pasti menunjukkan minat." 

"Ya. Tapi itu tidak hanya berhenti dengan menunjukkan minat." 

Semua upaya mereka untuk menggunakan Darah Qilin telah gagal. 

Mereka tidak bisa menangani energi api bahkan dari Darah Qilin yang diencerkan. 

"Jadi, kamu mengujinya pada wanita Istana Kekaisaran?" 
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"Benar. Tapi sebelum itu... aku berbohong." 

"Kebohongan?" 

Ran-yeong telah mengetahui bahwa darah yang diencerkan dapat dikonsumsi oleh para 
prajurit wanita, tetapi untuk mencegah para prajurit mencoba menimbun darah, dia telah 
berbohong kepada Kaisar. 

"Untuk menyerap Darah Qilin dengan sukses, para wanita tidak dapat memiliki energi 
internal." 

"Halo!" 

Kaisar tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata wanita yang berhasil menyerap 
Darah Qilin itu. 

Kaisar telah kehilangan banyak prajurit pria yang terampil karena keserakahannya. 

"Ada beberapa pengguna seni bela diri di Istana Kekaisaran yang menggunakan energi 
internal, tetapi seribu wanita istana yang tidak memiliki energi." 

Dan seperti itu, Penjaga Istana Kekaisaran seluruhnya terbuat dari wanita istana. 

Gedebuk! 

Ran-yeong berlutut dan berbicara. 

"Aku ingin kembali ke Pegunungan Sepuluh Ribu sebelum aku kehabisan napas. Tapi 
akulah satu-satunya yang bisa melindungi ini." 

Ran-yeong, yang selamat sendirian, ingin memberi tahu Sekte Iblis tentang temuannya. 

Cara untuk meningkatkan kekuatan Sekte Iblis, meskipun hasilnya tidak akurat. 

Namun, tidak ada jaminan bahwa Kaisar akan membiarkannya pergi ke Sekte Iblis, 
terutama setelah dia berhasil menyerap Darah Qilin dan mengetahui informasi yang tidak 
dimiliki orang lain. Ran-yeong juga khawatir bahwa pejabat Istana Kekaisaran akan 
mencoba merebut Darah dan meningkatkan kekuatan mereka. 

"Namun, karena Penguasa Sekte Iblis sekarang ada di sini di depanku, aku tidak punya 
keinginan lain selain berubah menjadi abu pengudusan." 

Penurunan! 

Melihatnya menangis membuat Yeowun merasa tidak nyaman. 
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Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa setelah bertahun-tahun, dengan gigih 
mempertahankan perannya. 

Jika itu Chun Yeowun, dia akan mengambil alih kekuasaan, menyerahkan segalanya dan 
melarikan diri dari istana Kekaisaran untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, 
tetapi wanita ini telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. 

"Aku, aku menghormatimu! Sunbae!" 

Bahkan Hu Bong merasa terinspirasi olehnya. 

'Dia benar-benar anggota sekte itu!' 

Chun Yeowun, yang sangat terkesan dengan kesetiaannya, membuat keputusan. 

Pada awalnya, dia tidak bisa tidak memperlakukannya dengan kecurigaan setelah bertemu 
dengannya di Kuil Kerajaan, tetapi dia mengabaikannya. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

"Ah!" 

Penjaga pergelangan tangan di tangan Chun Yeowun berubah menjadi pedang hitam. 

Itu tidak bisa dilihat dari kejauhan, tetapi ukiran yang jelas yang disebut 'Kekuatan Pedang 
Setan Surgawi' tertulis di gagang pedang hitam. 

'Kenapa pedang hitam? Hol... tunggu! Tidak, Kekuatan Pedang Iblis Surgawi yang 
sebenarnya!' 

Ran-yeong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Pada awalnya, dia tidak bisa mengenalinya karena itu berbeda dari Kekuatan Pedang Setan 
Surgawi yang dia kenal. 

Namun, jika itu adalah pedang hitam, maka itu pasti Pedang Legendaris Iblis Surgawi. 

'Luar biasa! Dia pasti reinkarnasi dari Tuan Chun Ma!' 

Memiliki pedang asli dan bukan tiruan berarti dia kemungkinan besar adalah reinkarnasi 
Lord Chun Ma. 

Matanya bergetar karena kegembiraan. 

Sementara masih shock dan heran, Chun Yeowun berbicara padanya. 
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"Aku, Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis ke-24 dan keturunan Raja Agung Chun Ma, 
memujimu sebagai Prajurit yang dengan setia memenuhi perintah selama bertahun-tahun 
ini." 

"Eh!" 

Tidak bisa menahan diri lagi, Ran-yeong menangis. 

Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memuji kerja kerasnya. 

Dia hanya berdoa setiap malam untuk kembali ke Pegunungan Sepuluh Ribu untuk terakhir 
kalinya. Namun, kata-kata penghargaan Chun Yeowun telah menghapus kesedihannya. 

Tapi itu bukan akhir. 

"Dan sebagai imbalan atas usahamu yang luar biasa, Tuhan menganugerahkanmu posisi 
Tetua Agung Klan, dari Klan Tangan Naga!" 

"Elder Hebat!" 

Itu adalah posisi yang tidak ada di Sekte Iblis saat ini. 

Chun Yeowun telah menciptakan posisi baru untuk memuji Ran-yeong atas kontribusinya 
selama bertahun-tahun. 

Selama hampir dua ratus tahun, dia telah mengabdikan dirinya pada Sekte Iblis. Seni bela 
dirinya juga berada di level yang sama dengan Great Guardian Marakim, dan karena itu dia 
layak menyandang gelar Great Elder. 

"B-bagaimana saya bisa mengambil posisi itu ..." 

Ran-yeong terdiam. 

Posisi telah diberikan kepadanya karena dia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani 
kultus Iblis, tetapi dia tidak pernah berharap diperlakukan dengan baik. 

Chun Yeowun tersenyum padanya. 

"Ini adalah posisi yang paling cocok untukmu. Tidak perlu terlalu rendah hati." 

"Ahhh! Saya bersyukur atas pertimbangan Tuhan, Hidup Tuhan!" 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, kepala Ran-yeong membentur tanah setiap 
kali dia membungkuk untuk berterima kasih padanya. 
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Dimulai sebagai anggota klan untuk kemudian menjadi Penatua Agung, dia telah sangat 
dihargai untuk semua waktu yang dia derita di bawah tanah Istana Kekaisaran, tidak dapat 
melihat sinar matahari. 

Source : 
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Chapter 370 
370: Hand Crafted (2) 

Ran-yeong, Penjaga Istana Kekaisaran. 

Identitas aslinya adalah Mun Ran-geong, tetua klan dari Klan Tinju Naga Sekte Iblis. 

Sekarang, dia berada di bawah komando Chun Yeowun, dan telah dianugerahi gelar baru 
Penatua Agung. 

'Aku tidak percaya kita telah merekrut seorang pemimpin puncak dari istana Kekaisaran.' 

Kegembiraan terlihat jelas di wajah Hu Bong 

Setelah mengakhiri perang internal dan bentrokan antara enam klan, Kekuatan The 
Demonic Cult meningkat pesat... 

Tentu saja, dalam kasus Ran-yeong, itu bukan hanya perekrutan sederhana, tapi dia 
kembali ke tempat yang seharusnya. 

"Mendesah..." 

Sst! 

Dengan mata memerah, Ran-yeong menyeka air mata yang mengalir di pipinya, 
menggunakan punggung tangannya. 

Begitu dia tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya, Yeowun berbicara lagi. 

"Biasanya, saya akan segera membawa Anda ke Sekte, tetapi masih ada Pekerjaan yang 
harus dilakukan. Saya akan menyelesaikannya dan kemudian saya akan datang menjemput 
Anda. sampai saat itu, dapatkah Anda melindungi tempat ini, Penatua Agung? " 

"Tidak perlu bertanya pada Tuhanku! Tolong perintahkan saja padaku! Aku pasti akan 
menerima tugas itu." 

Ran-yeong berbicara dengan suara serius. 

Dia telah menghabiskan dua ratus tahun di bawah tanah Istana Kekaisaran. 

Menunggu sedikit lebih lama tidak akan mengganggunya. 

"Bagus. Lalu ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Penatua Agung." 

"Saya?" 
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Chun Yeowun memberitahunya apa yang dia pikirkan. 

Setelah mendengar seluruh rencana itu, wajahnya yang pucat menjadi cerah, seolah-olah 
dia mendapatkan kembali kekuatannya yang telah lama hilang. 

"Saya telah menerima perintah! Saya akan mengikuti perintah!" 

"Bagus. Kalau begitu, kurasa aku harus meninggalkan Istana Kekaisaran sekarang." 

Itu sudah akhir dari perayaan. 

Sebelum fajar, ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum meninggalkan Istana 
Kekaisaran. 

Saat dia berbalik untuk pergi, Ran-yeong tiba-tiba memanggilnya. 

"T-tunggu sebentar! Tuhan!" 

"Hm?" 

"...hm, uhm, ada beberapa pakaian tambahan di kamar untuk kalian berdua, tolong kenakan 
sebelum keluar." 

"!?" 

Baik! 

Mereka tidak menyadarinya, tetapi pakaian Yeowun telah terbakar oleh api hitam saat dia 
berada di kolam, Chun Yeowun tidak lain adalah telanjang. 

Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, berkeliling Istana Kekaisaran dengan telanjang, 
masih akan memalukan. 

Saat pagi tiba, kekacauan terjadi di tempat tertentu di dalam Istana Kekaisaran Mayat 
anggota East Spear dan dayang istana, yang dianggap sebagai Penjaga Istana Kekaisaran, 
telah ditemukan di Guest House, tempat para prajurit East Spear beristirahat. 

Mereka ditemukan pagi-pagi sekali, dan berita buruk itu membuat semua orang di dalam 
istana kesal. 

Istana Kekaisaran belum mengetahui insiden itu sebelumnya karena Pengawal yang 
seharusnya bertugas telah dieliminasi. 

"Ini mengerikan!" 

Seorang Pengawal Kekaisaran, Letnan Lee-am, menggelengkan kepalanya. 
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Dia mendapat peringatan darurat dari dewan, dan saat tiba, pemandangan mayat yang 
dimutilasi dan bau darah menyambutnya. 

'Pembantaian seperti itu terjadi di sini dan tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu?' 

Apa yang dia saksikan sangat aneh dan tidak logis sehingga sulit dipercaya. 

Para penyusup bahkan memastikan untuk membunuh mereka yang sedang bertugas jaga. 
Itu mungkin mengapa tidak ada yang mendengarnya. 

'Apakah mereka benar-benar memblokir semua suara yang akan dibuat dari pembantaian 
besar seperti itu?...Tidak, aku pasti sudah gila!' 

Bahkan Panglima Besar, salah satu Seniman Bela Diri terbaik di istana Kekaisaran, telah 
menyadari setelah berbagai upaya, bahwa memblokir suara dalam area yang begitu luas 
dengan energi sama sekali tidak mungkin. 

Hal pertama yang harus dilakukan letnan adalah mengumpulkan mayat-mayat itu dan 
menyelidikinya. 

"Dengarkan aku semuanya. Periksa setiap mayat..." 

Bang! 

Sebelum dia bahkan bisa memberikan perintah, pintu aula utama terbuka dengan keras, 
dan pengunjung yang tidak diinginkan muncul. 

Petugas berseragam biru bergegas ke halaman. 

'Tombak Timur?' 

Ekspresi Lee-am mengeras. 

Tombak Timur adalah orang terakhir yang ingin dia lihat saat ini. 

Ada seorang pria yang mengenakan kalung batu giok di tengah berdiri di depan, pria itu 
adalah Penatua Dang-du. 

Dang-du mendekatinya dengan arogan dan membuka mulutnya. 

"Huhuhu, mulai saat ini, kasus ini akan diselidiki oleh East Spear." 

Mendengar kata-kata itu, letnan Lee-am berbicara. 

"Apa artinya itu? Pembunuhan ini terjadi di dalam Istana Kekaisaran, kami, Pengawal 
Kekaisaran akan..." 
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"Menurutmu di mana tempat ini?" 

Rumah Timur, Wisma. 

Itu adalah domain dari Tombak Timur. 

Ini berarti bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengelola kasus ini, tetapi 
Pengawal Kekaisaran juga memiliki hak untuk menyelidiki insiden tersebut karena itu 
terjadi di dalam istana Kekaisaran. 

Selain itu, satu-satunya pekerjaan yang dibebankan kepada anggota Tombak Timur adalah 
memata-matai orang-orang yang mungkin menyebabkan pemberontakan di dalam 
Kekaisaran. 

"Dang-du, kami tidak memiliki kemewahan untuk memperdebatkan hak saat ini. Lusinan 
wanita dan petugas pengadilan terbunuh." 

Karena berdebat tidak akan ada gunanya bagi mereka, Lee-am memutuskan untuk bekerja 
sama. 

Menjilat bibirnya yang dicat merah, Dang-du menjawab. 

"huhuhu, saya pikir Anda tidak menyadari situasi yang Anda hadapi, letnan Tuan Pengawal 
Kekaisaran." 

"!?" 

"Ini adalah kejahatan di mana Pengawal Kekaisaran juga terlibat." 

"A-apa?" 

Kata-kata itu menyebabkan kemarahan mendidih di dalam perut Lee-am. 

Dia baru saja menerima perintah untuk menuju ke lokasi, tetapi sekarang dia ada di sana, 
pria dari Tombak Timur ini mengklaim bahwa Pengawal terlibat. 

'Omong kosong apa yang dimuntahkan kasim ini?' 

Tidak peduli dengan kebingungan Lee-am, Tetua Tombak Timur memerintahkan 
bawahannya. 

"Tangkap semua Pengawal yang bertugas di istana Kekaisaran tadi malam! Tangkap semua 
pemberontak!" 

Begitu perintah jatuh, para kasim mendekati para Pengawal dengan tali yang telah 
disiapkan sebelumnya. 
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Lee-am, yang benar-benar tersesat, berteriak. 

"Tangkap? Apa yang kamu pikir kamu lakukan! Dan menurutmu siapa yang kamu sebut 
pemberontak!" 

Pemberontak? 

Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut pengkhianat dan penyamun. 

Di TKP, Pengawal ini disebut pemberontak meskipun itu adalah pertama kalinya mereka di 
tempat kejadian. 

"Siapa yang akan menuduh kita, Pengawal, memberontak?" 

"Perintah telah diberikan oleh putra mahkota sendiri!" 

"Apakah kamu baru saja mengatakan, Pangeran Mahkota?" 

Mendengar kata-kata Dang-du, Lee-am tidak bisa menyembunyikan betapa bingungnya dia. 

Putra mahkota, Zhu Taiyoon. 

Pria yang paling mungkin menjadi Kaisar berikutnya. 

Itu benar-benar tidak bisa dimengerti! Apa yang dikatakan Tombak Timur kepadanya 
sehingga dia memberi perintah seperti itu? 

{Pada saat yang sama, di Istana Hijau Timur.} 

Itu adalah istana tempat Pangeran Zhu Taikhan tinggal. 

Di sana, lebih dari dua ratus kasim Tombak Timur telah mengepung seluruh istana. 

Pintu masuk ke kediaman telah diblokir sepenuhnya sehingga tidak ada yang bisa 
melarikan diri. 

Seorang pria muda pucat dengan baju besi putih yang cantik berdiri dengan bangga di 
pintu masuk. 

Di sebelahnya, seorang kasim tua berhiaskan ornamen berwarna-warni dalam jubah biru, 
dan seorang pria paruh baya dengan pakaian perwira militer menjadi asistennya. 

"Kalian berdua sudah sepenuhnya siap, kan?" 

"Hohoho, kami, Yang Mulia!" 

Pemuda berbaju besi putih itu adalah Zhu Taiyoon, Putra Mahkota. 
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Orang yang menanggapi dengan senyum feminin dan tidak bertingkah seperti umurnya, 
adalah Laksamana Lim Cheong-hwa dari Tombak Timur. 

Kebanyakan disebut Laksamana Lim, dia adalah salah satu dari tiga prajurit terhebat di 
Istana Kekaisaran bersama dengan Komandan Selatan Yon Namgun dan Komandan Besar. 
Dia telah mempelajari seni bela diri legendaris para kasim yang disebut 'Pedang Harta 
Karun Bunga Matahari'. 

"Dengan bantuan beberapa master Yulin, penyelidikan menyeluruh pasti sudah dilakukan 
di dalam Istana. Hahaha." 

Mendengar itu, putra mahkota mengangguk dan bertanya kepada perwira militer paruh 
baya di sebelahnya. 

"Saya harap Anda siap." 

"Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya sudah menerima pesan, semuanya sudah diatur." 

Jawab perwira militer itu sambil melirik pria yang berdiri di belakangnya, yang wajahnya 
ditutupi kerudung. 

Perasaan puas membanjiri putra Mahkota. 

"Bagus. Jika insiden ini menegaskan keterlibatannya, maka Kaisar akan mulai secara aktif 
mendukung klan Bela Diri Enam Dewa Pedang." 

"Semuanya akan berjalan sesuai rencana, Yang Mulia!" 

Perwira militer itu meyakinkan, menundukkan kepalanya kepada putra Mahkota. 

Identitas aslinya adalah seorang pejuang terampil dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Dia adalah satu-satunya yang tidak muncul malam sebelumnya karena dia telah bersama 
Zhu Taiyoon sepanjang waktu. 

"Mulailah." 

"Iya." 

Saat perintah jatuh dari mulut Zhu Taiyoon, Laksamana Tombak Timur berbicara dengan 
suara keras. 

"Yang Mulia, Pangeran Zhu Taikhan, keluarlah dari istanamu dan terima perintah Putra 
Mahkota!" 

Suaranya begitu keras sehingga semua kasim di sekitar istana bisa mendengarnya. 
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Tak lama setelah Laksamana berteriak dua kali, pintu istana terbuka dan pangeran Zhu 
Taikhan muncul di samping Komandan Selatan Yon Namgun. 

"Saudara Zhu Taikhan, saya datang untuk membawa Anda ke Yang Mulia, kaisar." 

Zhu Taikhan menundukkan kepalanya untuk menyambut Putra Mahkota Zhu Taiyoon. 

Di dalam istana kekaisaran, Taiyoon memiliki posisi yang lebih tinggi. 

Namun, setelah menyapanya, Putra Mahkota segera berbicara dengan suara penuh 
ketidaksenangan. 

"... apa kau lupa sopan santun? Kakak." 

"Sudah lama sekali, Putra Mahkota" 

Tidak seperti Zhu Taikhan, yang menyapanya secara formal, Zhu Taiyoon hanya menyebut 
Taikhan sebagai Saudara... 

Berbicara seolah-olah dia tidak mengakui Zhu Taikhan sebagai seorang pangeran, tetapi 
hanya sebagai saudara, saudara tiri. 

"Sudah lama, tapi mengapa para kasim mengepung istanaku bersama dengan laksamana 
mereka?" 

Mereka memperlakukannya seolah-olah dia telah berubah menjadi penjahat dalam 
semalam. 

Laksamana Lim yang kemudian menjawab pertanyaan Zhu Taikhan. 

"Pangeran. Masalah besar muncul di istana tadi malam. Sekelompok pemberontak telah 
menyerang dan membunuh lusinan wanita istana dan prajurit Tombak Timur." 

"Apa? Omong kosong apa yang kamu semburkan?" 

Zhu Taikhan benar-benar terkejut dengan kata-kata Laksamana Lim. 

Laksamana Lim melanjutkan. 

"Itu bukan akhir dari cerita, Pangeran. Kami sebenarnya memiliki Tip bahwa para 
pemberontak ini telah menyerbu Kuil Kerajaan dan mencuri harta Kaisar." 

"Sebuah Tip?" 

Alis Zhu Taikhan terangkat mendengar kata-kata itu. 

Melihat Laksamana Lim, Zhu Taikhan bertanya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Ha! Laksamana Lim. Aku ingin tahu tip apa yang membuatmu membuat keributan di 
istana?" 

Dia ingin tahu apa Tip ini, dia ingin tahu mengapa dia dianggap sebagai penjahat hanya 
karena beberapa tip yang tidak diverifikasi. 

Mendengar pertanyaannya, Laksamana Lim tertawa sebelum berbicara. 

"Hohoho, jangan seret ini, Yang Mulia." 

"H-Beraninya kau?" 

"Sepertinya pemberontak ini berasal dari Sekte Iblis. Mereka diam-diam memasuki 
kekaisaran, menyembunyikan diri selama prosesi dan menyusup ke istana Kekaisaran. 
Prajurit Tombak Timur yang menemukannya tadi malam mencoba menghentikan mereka, 
tapi sayangnya gagal." 

Salah satu Pengawal yang berdiri di belakang Zhu Taikhan tersentak mendengar kata-kata 
Laksamana Lim. 

Untungnya, mata Laksamana Lim langsung menatap Zhu Taikhan. 

Dengan tidak senang, Zhu Taikhan bertanya dengan marah. 

"Apakah mereka memberitahumu bahwa aku membawa mereka ke sini? Apakah kamu 
mencoba mengatakan bahwa aku, seorang pangeran, membawa mereka ke sini? Tidakkah 
kamu pikir kamu membiarkan lidahmu bergoyang sedikit? Bisakah kamu bertanggung 
jawab atas klaimmu? Hah?" 

Mengharapkan reaksi seperti itu, bibir Laksamana Lim membentuk senyum nakal. 

"Itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Kaisar telah meminta kebenaran di balik kejadian 
ini terungkap dan para penjahat ditangkap. Jika kita melanjutkan penyelidikan kita, 
kebenaran akan segera terungkap. Ho ho ho." 

"Selidiki? Ha! Anda menginginkan saya, pangeran..." 

"Hah!" 

Zhu Taikhan hendak mengungkapkan ketidaksenangannya, ketika putra mahkota Zhu 
Taiyoon memotongnya dengan melepaskan energinya yang mengancam. 

"Kamu bajingan! Kamu berani mengacaukan Istana Kekaisaran, tetapi kemudian bertindak 
percaya diri di depan kami! Jika kamu terlibat dengan kelompok pemberontak itu, 
reputasimu seharusnya menjadi yang paling tidak kamu khawatirkan!" 

Tetesan terakhir rasa saling menghormati antara kedua pangeran telah memudar. 
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'Aku adalah kaisar masa depan!' 

Zhu Taiyoon tidak pernah menganggap saudara tirinya sederajat dengannya. 

Dia berharap suatu hari melihat Zhu Taikhan berlutut dengan kepala menyentuh tanah di 
depannya. 

Sungguh memalukan bagi Zhu Taiyoon untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar 
dengan anak dari istri selanjutnya. 

'Saya pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini!' 

Semuanya telah disiapkan untuk saat ini. 

Menggunakan insiden ini, Zhu Taiyoon telah merencanakan untuk mengusir Pengawal 
Kekaisaran karena mereka tidak pernah mendukungnya. 

Akan sulit untuk melibatkan pangeran, Zhu Taikhan, tetapi menghancurkan sepenuhnya 
kepercayaan dan harapan Kaisar padanya akan lebih dari cukup. 

"Jangan bertingkah lagi. Apakah kamu bersalah atau tidak akan segera terungkap." 

Zhu Taikhan, yang tetap diam sementara saudaranya berbicara, membuka mulutnya dan 
berbicara dengan mata dingin. 

"Untuk melakukan ini tanpa bukti apa pun ..." 

"Hahahaha, menurutmu kami tidak diberi bukti yang tepat?" 

Semua tindakan yang diperlukan telah diambil sebelumnya. 

Semua mayat di dalam Kuil Kerajaan telah ditandai dengan seni Kultus Iblis. 

"Bukankah mudah untuk memanipulasi bukti untuk investigasi semacam itu?" 

"Apakah menurutmu putra mahkota harus berusaha keras untuk mengalahkanmu? 
Sekarang, bukan hanya Tombak Timur, bahkan anggota Pengawal dan duta besar Yulin 
mengonfirmasinya." 

Itu untuk menunjukkan bahwa semuanya dilakukan dengan adil. 

Tentu saja, bahkan jika mereka mengatakan seberapa teliti bukti yang telah dikumpulkan, 
tidak mungkin seseorang bisa melihat begitu dalam ke beberapa 'tip' acak. 

Jika tidak ada dokumen resmi dengan cap burung giok di atasnya, Zhu Taikhan tidak harus 
mematuhinya. 
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"Aku tidak akan mempercayaimu sampai aku melihatnya." 

"Huh! Dasar bajingan!" 

"Yang mulia!" 

Putra mahkota hendak berteriak lagi, ketika Laksamana Lim memanggilnya, 
menenangkannya. 

"Apa sekarang? Laksamana!" 

"Hohoho, Yang Mulia, pangeran tidak akan mudah diyakinkan, jadi mengapa kita tidak 
menunjukkan beberapa bukti padanya?" 

Laksamana Lim meramalkan bahwa pangeran Zhu Taikhan tidak akan diyakinkan dengan 
kata-kata sederhana. 

Jika dia membawanya langsung ke mayat dan menunjukkan kepadanya apa yang telah 
dilakukan Sekte Iblis, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan mereka. 

Putra Mahkota, Zhu Taiyoon, telah merencanakan segalanya sejak awal. 

"Kamu pikir kita akan datang ke sini tanpa bukti?" 

Saat dia mengatakan itu, Zhu Taiyoon menatap Zhu Taikhan seperti elang yang mengincar 
mangsanya. 

Hanya sedikit provokasi dan Zhu Taikhan akan keluar tidak ingin kehilangan pertempuran 
kata-kata ini lagi. 

Dan prediksinya benar. 

"Hah! Baiklah. Jika aku melihat buktinya, aku akan membiarkan diriku diselidiki!" 

Ketika jawaban yang diinginkan terdengar, mata prajurit Blade God Six Martial Clan, yang 
berada di belakang putra mahkota bersinar. 

Jika pangeran benar-benar kehilangan semua kepercayaan dan bantuan dari Kaisar, maka 
mereka dapat menggunakan Zhu Taiyoon untuk melenyapkan seluruh Sekte Iblis. 

'Huhu, semuanya berjalan sesuai rencana.' 

Di dalam kuil besar di sisi barat laut istana Kekaisaran. 

Melalui lorong tersembunyi di altar, Zhu Taiyoon dan Zhu Taikhan sedang dalam 
perjalanan untuk mengkonfirmasi buktinya. 
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Di belakang mereka, Laksamana Lim dari Tombak Timur, prajurit paruh baya dari Klan 
Bela Diri Enam Dewa Pedang, para kasim dari Tombak Timur, empat penjaga dan Yong 
Namgun mengikuti. 

'Aku akan memastikan kamu menghadapi ajalmu!' 

Putra mahkota Zhu Taiyoon tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya yang meluap. 

Hasilnya ditetapkan dalam batu 

Fakta bahwa Zhu Taikhan, yang merupakan calon takhta, akan ditangkap karena membawa 
pemberontak ke Istana dan membantu mereka mencuri harta kekaisaran, akan 
menyebabkan banyak pejabat di istana berpaling darinya. 

Woong! Woong! 

Suara keras bergema dari ujung lorong. 

Banyak mayat berbaris di lantai pertama lorong bawah tanah, dengan obor menerangi 
ruangan. 

Mayat-mayat itu sedang diperiksa oleh duta besar utusan Yulin dan pejabat istana 
Kekaisaran. 

"Kami menyambut Putra Mahkota! Raja muda kami!" 

"Kami menyambut Pangeran!" 

Ketika kedua pangeran itu muncul, mereka berhenti bekerja dan menyapa mereka. 

Putra Mahkota Zhu Taiyoon mengangkat tangannya sambil melihat mereka, dan berbalik 
ke arah Zhu Taikhan. 

'Huhhu, semuanya berjalan seperti yang aku rencanakan. Tidak ada yang bisa 
menyelamatkan Anda dari nasib Anda sekarang, Saudara!' 

Bahkan pria paruh baya dari klan Blade God Six Martial merasa puas. 

Jika semua Penjaga Istana Kekaisaran di dalam bawah tanah telah dimusnahkan oleh para 
prajurit Sekte Iblis, maka Kaisar pasti akan sangat marah. 

'Manusia tombak dan Blood Master itu pasti telah bekerja keras untuk memberi kita 
kesempatan yang tak ternilai ini.' 

Dia pernah mendengar bahwa gua bawah tanah memiliki beberapa lantai, dan ada hampir 
90 mayat di tingkat pertama. 
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Itu akan memakan banyak waktu bagi mereka berlima untuk menggunakan keterampilan 
mereka dan meninggalkan bekas Sekte Iblis di tubuh mereka. 

'Jika para pemimpin dari Yulin bersaksi, laporan itu akan dianggap kredibel. Hehe. Bajingan 
Sekte Iblis itu bahkan tidak akan tahu mengapa mereka dianiaya!' 

Selama beberapa tahun terakhir, klan Blade God Six Martial telah merencanakan ini. 

Dengan hanya satu rencana yang sempurna ini, mereka akan mendapatkan dukungan dari 
Kaisar berikutnya, mengambil Darah Binatang Roh, dan yang paling penting, mengalahkan 
musuh bebuyutan mereka, Sekte Iblis. 

Pria itu begitu tenggelam dalam fantasinya sehingga teriakan Zhu Taiyoon membuatnya 
panik. 

"A-apa maksudnya? Tidak! Tidak mungkin! Omong kosong! Tidak mungkin!" 

Karena reaksinya aneh, pria itu mengerutkan kening dan mencoba mendengarkan apa yang 
terjadi. 

Zhu Taiyoon tidak dapat memahami apa yang terjadi tepat di depannya. 

Apa yang mereka katakan padanya untuk membuatnya berteriak begitu keras? 

Alasannya segera terungkap. 

"Jejak pada mayat milik Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang? Omong kosong macam apa 
itu???" 

'Apa!?' 

Setelah mendengar kata-kata ambigu itu, mata pria paruh baya itu melebar karena 
bingung. 

Apa-apaan ini pergantian peristiwa? 

Source : 
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Chapter 371 
371: Hand Crafted (3) 

Seorang pemimpin klan jangka panjang, Penatua Cheong-su, telah datang sebagai duta dari 
tujuh belas pemimpin Pasukan Keadilan Yulin. 

Dia sebenarnya adalah salah satu dari 17 pemimpin itu, pemimpin ke-12 Cheong-su, dari 
klan Kongtong. 

Di antara Tetua Yulin, dia cukup kuat untuk berdiri di samping Poong Changwun, dan 
terkenal karena kepribadiannya yang kuat dan jujur. 

Itulah alasan mengapa dia selalu diundang ke setiap acara Bela Diri di istana Kekaisaran. 

'Jika seorang pemimpin klan Yulin dan orang yang terkenal karena keadilannya yang tidak 
memihak menegaskan asal mula bekas luka mayat, maka tidak ada yang akan tidak setuju.' 

Percaya pada kata-kata pria paruh baya dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, Putra 
Mahkota Zhu Taiyoon telah meminta pemimpin Cheong-su dan anggota lainnya untuk 
bantuan mereka dalam penyelidikan. 

Cheong-su Jinin, Tetua Yulin yang menghargai ikatan yang mereka miliki dengan keluarga 
Kekaisaran, dengan senang hati menerima permintaan itu. 

Memeriksa tanda pertempuran bukanlah tugas yang sulit baginya, tetapi dia bertanya-
tanya apakah Sekte Iblis akan benar-benar melakukan hal seperti itu. 

Kultus Iblis dikenal rajin dalam urusan mereka, dan tidak seperti klan lain, mereka 
bukanlah orang yang akan mencuri. 

"Pisahkan mayat menurut lokasi bekas lukanya." 

"Iya!" 

Para kasim dari Tombak Timur adalah orang-orang yang membawa Penatua ke aula bawah 
tanah Kuil Kerajaan. 

Sekitar seratus kasim East Spear telah dibawa untuk memindahkan mayat-mayat itu. 

Gedebuk! 

Para kasim terus mencari dan membawa mayat-mayat itu, dan meskipun mereka masih di 
tingkat pertama, mereka sudah menemukan 59 di antaranya. 

"Mereka seharusnya terampil." 
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Hanya melihat pakaian compang-camping merah di mayat-mayat itu mengejutkan semua 
orang. 

Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki ruang tersembunyi Kuil Kerajaan. 

Ada desas-desus tentang Penjaga yang melindungi Istana Kekaisaran, tetapi tidak ada yang 
melihat mereka sampai sekarang, termasuk para wanita istana. Penjaga selalu berjalan 
bersama pejabat Istana Kekaisaran lainnya, tetapi tidak ada yang tahu. 

'Yah, itu tidak masalah. Mereka adalah pengorbanan suci untuk Kaisar, dan akhirnya 
mengorbankan hidup mereka untuk tujuan suci, huhu.' 

Jika para Penjaga telah dimusnahkan, posisi Tombak Timur di Istana Kekaisaran akan lebih 
kokoh. 

Karena skala dan efisiensi Penjaga telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, East 
Spear menjadi khawatir tentang pembagian kekuasaan. 

"Hmmm." 

Seseorang telah mengerang, tenggelam dalam pikirannya. 

Pemimpin kelompok Tombak Timur, mengerutkan kening ketika dia melihat Tetua Yulin 
yang telah memeriksa bekas luka di mayat. 

Seorang pria berpengalaman seperti pemimpin Cheong-su, tampaknya mengalami masa-
masa sulit. 

'Apa yang salah dengan dia?' 

Penasaran, pemimpin kelompok Tombak Timur, melihat mayat itu. 

Tubuh penuh bekas luka. 

Dia, yang tidak mengetahui seni kultus iblis, hanya berasumsi bahwa apa yang dia lihat 
adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh kultus iblis. 

'Sepertinya tidak ada masalah. Bagaimana dengan tubuh yang lain... ya?' 

Murid kasim bergetar ketika dia melihat mayat-mayat lain yang tergeletak di sekitarnya. 

Lukanya sangat tipis, dan bekas pedang yang terlihat seperti luka cambuk bisa terlihat. 

Itu pasti luka pedang. 

'T-tidak mungkin!' 
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Mulutnya menganga dengan tidak percaya, saat dia melihat mayat-mayat lainnya. 

Masalahnya bukanlah bekas luka yang seperti luka dicambuk oleh pedang, tapi ada hal lain 
yang baru saja dia perhatikan. 

'Oh tidak. Saya harus segera menghentikan pemeriksaan!' 

Dia akan menjangkau Tetua Yulin ketika dia mendengar penjaga kasim berdiri di pintu 
masuk bawah tanah mengumumkan. 

"Kami menyambut Putra Mahkota!" 

"Kami menyambut Pangeran!" 

'Kotoran!' 

Wajah kasim itu menjadi pucat. 

Dia tahu bahwa putra mahkota, Zhu Taiyoon, akan tiba kapan saja, tetapi dia datang lebih 
cepat dari yang diharapkan. 

Dia ingin bergegas dan menghentikan mereka, tetapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, 
Putra Mahkota Zhu Taiyoon mendekati pemimpin Cheong-su. 

'Oh! Berantakan sekali!' 

Dia tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Zhu Taiyoon. 

Dia hanya seorang pemimpin kelompok Tombak Timur, jadi dia tidak bisa begitu saja 
menghalangi jalan sang pangeran. 

Menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, dia mengirim pesan telepati kepada 
Laksamana Lim dengan panik. 

[Laksamana!] 

[Huhu, aku tahu kamu baik-baik saja.] 

[Tidak, kami punya masalah! Laksamana!] 

[Masalah apa yang akan kita hadapi?] 

Kasim itu hendak menyampaikan apa yang telah dia temukan, tetapi sebelum dia bahkan 
bisa berbicara, jeritan memalukan Putra Mahkota Zhu Taiyoon memasuki telinganya. 

"A-apa maksudnya itu? Tidak! Mustahil! Omong kosong! Itu tidak mungkin!" 
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'Sial! Aku terlambat.' 

Penatua Cheong-su sudah melaporkannya kepada Putra Mahkota. 

Tak lama, alasan di balik teriakan Putra Mahkota diumumkan. 

"Jejak pada mayat milik Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang? Omong kosong macam apa 
itu???" 

Mendengar itu, mata si kasim, pemimpin kelompok Tombak Timur melebar. 

Bukan itu yang dia coba katakan. 

Laksamana Lim, yang wajahnya memucat setelah mendengar berita itu, memandang pria 
paruh baya dari klan Blade God Six Martial dengan kemarahan membara di matanya. 

Pria paruh baya itu juga terlalu bingung untuk memikirkan bagaimana harus bereaksi. 

[Lihat di sini, Tuan Dogun! Tentang apa semua ini?] 

Laksamana Lim bertanya kepadanya melalui pesan telepati. 

Pria paruh baya yang berasal dari klan Blade God Six Martial pasti mengatakan bahwa 
semua persiapan telah dilakukan. 

Jika itu masalahnya, maka bekas luka di tubuh Penjaga seharusnya adalah bekas luka seni 
bela diri Sekte Iblis, tapi mengapa pemimpin Cheong-su mengatakan sebaliknya. 

[Kamu adalah anggota klan Blade God Six Martial, kan?] 

[Ya, benar, tapi ini tidak mungkin terjadi!] 

Pria paruh baya, bernama Master Dogun, juga mengalami kesulitan memahami apa yang 
sedang terjadi. 

Sebelum rencana dimulai, Blood Master telah menyampaikan pesan kepadanya yang 
mengatakan bahwa semuanya sudah siap. 

Dia adalah salah satu dari 6 Master klan paling terampil, dia tidak mungkin membuat 
kesalahan seperti itu! 

'Apa artinya ini, Blood Master?' 

Master Dogun menatap kasim dan kemudian pada Laksamana Lim. 

Mata Laksamana Lim berubah drastis. 
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'... tidak ada yang bisa dilakukan.' 

Laksamana Lim telah berada di Istana Kekaisaran selama lebih dari 30 tahun. 

Dia memutuskan untuk berhenti mendesak Master Dogun untuk memberikan klarifikasi. 

Karena Penatua telah mengungkapkan bahwa bekas luka pada mayat-mayat itu berasal 
dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, Laksamana Lim segera memutuskan bahwa Master 
Dogun harus ditinggalkan, sehingga tidak ada yang bisa membuktikan hubungan mereka 
dengannya. 

Laksamana Lim segera mengirim pesan telepati kepada pemimpin kelompok. 

[Segera, abaikan semua rencana yang kita miliki dengan klan The Blade God Six Martial 
serta pria di sebelahku ini.] 

Meskipun pangeran Zhu Taikhan dan Pengawal Kekaisaran tidak tahu tentang identitas 
pria paruh baya itu, Laksamana Lim tahu betul bahwa dia harus menghilangkan semua 
variabel yang dia bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 

Namun, kasim terlalu bermasalah dengan pikiran lain bahkan untuk mendengarkan 
perintah itu. 

[Laksamana! Bukan itu masalahnya. Mayat-mayat itu...] 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara pemimpin Cheong-su, terdengar keras 
dan jelas. 

"Dan itu bukan segalanya, Yang Mulia. Ada juga bekas luka pedang bergelombang di mayat. 
Yang berbeda." 

Mata Laksamana Lim yang merah karena marah berubah menjadi shock mutlak. 

Pedang Gelombang Tinggi. 

Itu adalah ilmu pedang yang khusus dibuat untuk kasim oleh guru dan mantan Laksamana 
Tombak Timur, Saat ketenaran East Spear mulai menyebar, ilmu pedang mereka dianggap 
sebagai seni utama. 

'A-apa artinya ini?' 

apa! 

Terkejut, Laksamana Lim berlutut di depan Zhu Taiyoon. 

Dengan suara yang penuh dengan keputusasaan, dia mengucapkan. 
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"Tidak, Yang Mulia! Itu tidak mungkin!" 

Jika mayat di dalam Kuil Kerajaan memiliki bekas luka Pedang Gelombang Tinggi, maka itu 
berarti para kasim dari Tombak Timur juga terlibat dalam pemberontakan dan telah 
membantu membunuh Penjaga Istana Kekaisaran. 

Pemimpin Cheong-su, anggota Yulin, berbicara dengan nada menyesal. 

"Huh, aku melihat sekitar 20 mayat. Ini pasti ilmu pedang gelombang tinggi. Laksamana." 

"Pemimpin Cheong-su! Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa..." 

"Admiral... lihat mayat-mayat ini. Saya memeriksa ulang semuanya, tetapi tidak ada yang 
muncul. Tanda ini ditinggalkan oleh anak buahmu. Saya melihat seni ini di upacara tari di 
masa lalu." 

'Kotoran!!!' 

Belum lama ini, setelah acara Istana Kekaisaran selesai, Tombak Timur, Tombak Barat, dan 
Pengawal telah menunjukkan ilmu pedang mereka di depan para tetua Yulin. 

Tidak mungkin seseorang dengan reputasi sehebat pemimpin Cheong-su tidak akan 
mengenalinya. 

"Itu segalanya. Yang mulia." 

"Apa!" 

Mendengar suara gemetar Laksamana, Putra Mahkota Zhu Taiyoon menatapnya dengan 
amarah yang mendidih di wajahnya. 

Mata Zhu Taiyoon gemetar. 

'!?' 

Di mata Zhu Taiyoon yang gemetar, wajah Zhu Taikhan yang tersenyum tanpa suara, sang 
pangeran, bisa dilihat. 

'K-kau bajingan!' 

Dialah yang seharusnya terjebak dalam jebakan. 

Apa yang mereka lakukan salah? 

Mengapa tanda pada mayat berubah dari seni kultus iblis menjadi seni bela diri enam dewa 
pedang dan tombak timur? 
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Hanya satu hal yang pasti. 

Dengan kesaksian Penatua Cheong-su, seluruh situasi telah berbalik melawan Putra 
Mahkota dan bukan Zhu Taikhan. 

Sebuah jebakan yang dia, Putra Mahkota Zhu Taiyoon, rencanakan dengan sempurna untuk 
menghancurkan kepercayaan Kaisar pada saudaranya, telah berubah menjadi pedang yang 
mengancam akan memotong lehernya sendiri. 

"Sebuah konspirasi! Ini konspirasi!" 

Putra mahkota Zhu Taiyoon berteriak dengan suara gemetar. 

Tidak ada kata yang bisa dia pikirkan selain konspirasi. 

Menertawakan saudaranya dalam hati, Zhu Takihan menegakkan punggungnya dan 
berbicara. 

"Anda tidak ingin Yang Mulia Kaisar kecewa dengan tindakan Anda, bukan? Saudara Putra 
Mahkota?" 

"B-Yang Mulia?" 

Wajah Zhu Taiyoon memucat. 

Jika Kaisar Tahu tentang ini, kepercayaan yang telah dia bangun sejauh ini akan hancur 
dalam sekejap. 

Semua orang tahu bahwa East Spear mendukungnya. 

'Tidak tidak!' 

Itu tidak lama sampai festival penobatan. 

Itu akan menjadi hari dimana pewaris takhta berikutnya akan ditunjuk. 

Jika Tombak Timur terlibat dalam pembunuhan para Penjaga, dan dalam pencurian harta 
Kekaisaran, kepercayaan Kaisar pada putra Mahkota akan hancur. 

"Kamu-itu perbuatanmu! Anda membuat konspirasi ini untuk membidik gelar pewaris, 
meskipun Anda lahir di lain waktu! 

Zhu Taiyoon, yang kehilangan kesabaran, mulai berteriak. 

Itu benar-benar alami baginya untuk menyerang saudaranya. 
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Bahkan jika itu adalah konspirasi, jika dia tidak bisa menyelesaikan situasi dengan segera, 
itu hanya akan menjadi yang terburuk. 

"Kamu pasti telah melakukan sesuatu pada mayat-mayat itu!" 

Itu dulu. 

"Saya ingin menjelaskan." 

Suara wanita yang memesona terdengar. 

Semua yang hadir di dalam aula, mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara. 

Dari tingkat di bawah, seorang wanita kemudian perlahan muncul. 

"Ah!" 

Seorang wanita mengenakan baju besi merah dengan desain Imperial. 

Penampilan api yang memikat dan mistis yang menutupinya dari pinggang ke bawah, 
membuat para kasim terlihat seperti orang bodoh. 

apa! 

Begitu dia masuk, dia berlutut di depan kedua pangeran. 

Laksamana Lim tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada seberapa cepat dia 
bergerak. 

'Luar biasa' 

Dia bukan hanya seorang wanita misterius, tetapi seorang wanita dengan keterampilan di 
luar harapannya. 

Biasanya, orang akan terpesona oleh kecantikannya yang agung, tetapi Zhu Taiyoon, yang 
terpojok, menginginkan jawaban. 

"Kamu, beraninya kamu muncul di hadapan para pangeran tanpa diberi izin!" 

Mendengar kata-kata itu, dia menunjukkan kepada mereka lencana identitas yang telah 
diberikan kepadanya oleh Istana Kekaisaran dan berbicara dengan lembut. 

"Yang mulia. Saya dipanggil Guardian Ran-yeong, yang telah ditugaskan untuk menjaga Kuil 
Kerajaan dari istana Kekaisaran." 

"A-apa!" 
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Saat dia mengungkapkan identitasnya, Zhu Taiyoon kehilangan kemampuannya untuk 
berbicara. 

Seorang yang selamat di antara para Penjaga telah muncul. 

"I-itu tidak mungkin!" 

Tak! 

Sulit dipercaya, jadi dia mengambil label identitas yang dia tunjukkan, tetapi pada label itu, 
tertulis kata-kata yang mengatakan bahwa dia adalah Penjaga Kaisar, dan telah diberi 
posisi oleh Kaisar sendiri. 

Yang berarti bahwa dia memang Penjaga harta karun itu. 

"Bagaimana bisa..." 

Dia terkejut, tetapi Laksamana Lim tampak hampir bahagia. 

[Yang mulia! Kita bisa mendapatkan keuntungan dari ini!] 

Zhu Taiyoon, yang tidak mengerti maksud Laksamana Lim, memandangnya dengan 
ekspresi bingung. 

Mata Laksamana bersinar, seolah-olah seorang malaikat telah jatuh dari surga hanya untuk 
mereka. 

[Jika wanita ini adalah satu-satunya yang selamat dari Guardian, maka semua kejahatan 
dapat diteruskan ke klan Blade God Six Martial!] 

'Ah!' 

Zhu Taiyoon akhirnya mengerti apa yang dia maksud. 

Jika dipikirkan dengan jelas, orang-orang yang telah menyerang Kuil adalah tuan dari Klan 
Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Jika dia mengatakan itu, maka Putra Mahkota dan Tombak Timur akan bebas dari 
kecurigaan. 

'Memang! Lagi pula tidak ada hukum yang menyerukan kematian kita!' 

Berpikir bahwa dia aman, Zhu Taiyoon menjadi tenang dan bertanya pada Ran-yeong 
dengan suara tegas. 

"Hm, beri tahu kami apa yang terjadi, Penjaga Kuil." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Gedebuk! 

Mendengar kata-kata itu, dia menundukkan kepalanya ke tanah dan mulai menangis. 

"Yang mulia! Harta karun istana Kekaisaran yang diperintahkan untuk saya lindungi dicuri 
oleh para kasim yang memberontak. Tolong hukum aku karena tidak bisa menghentikan 
mereka!" 

"!!!" 

Baik Zhu Taiyoon dan Laksamana Lim terkejut. 

Omong kosong apa yang dia semburkan? 

Karena dia adalah satu-satunya wali yang masih hidup, mereka mengira mereka akan 
berada di zona aman! 

Tapi ini berubah menjadi situasi di mana belati telah diletakkan di leher pasien yang 
kehabisan napas. 

"Hah. Apakah Anda mengatakan bahwa para kasim dari Tombak Timur mengincar harta 
Kekaisaran? " 

Zhu Taikhan membuka mulutnya dan berbicara cukup jelas untuk didengar semua orang. 

Bisikan! Bisikan! 

Oleh karena itu, para anggota di dalam aula mulai membisikkan hal itu. 

Semua mata menoleh ke arah para kasim dengan curiga. 

Karena satu wanita, semua orang mulai berpikir bahwa kasim East Spear terlibat dalam 
pemberontakan. 

'Jika, jika ini terus berlanjut, Tombak Timur akan didakwa dengan pengkhianatan!' 

Laksamana Lim membaca kemungkinan terburuk. 

Satu-satunya wanita Penjaga yang masih hidup, telah bersaksi bahwa Tombak Timur 
memiliki harta Kaisar. 

Saat itulah seseorang mengirim pesan telepati. 

[Laksamana Lim! Kami tidak punya pilihan lain. Kita harus membunuh semua orang di 
tempat ini agar berita tidak menyebar!] 

Itu adalah Master Dogun dari klan Blade God Six Martial yang telah berbicara. 
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Dogun telah menyadari betapa mengerikan situasinya, dan berpikir bahwa pemusnahan 
saksi adalah satu-satunya jawaban. 

Untungnya, bawah tanah berada di dalam Kuil Kerajaan. 

'Kecuali Yon Namgun, pemimpin Cheong-su dan Penjaga itu, semua orang bisa dikalahkan.' 

Tiga orang yang terampil, tetapi Tombak Timur memiliki kekuatan yang sangat baik. 

Sekitar 100 kasim berada di dalam bawah tanah, menambahkan Master Dogun dan 
Laksamana Lim, menundukkan mereka adalah mungkin. 

[Jika kita membunuh mereka, kebenaran bisa dimanipulasi!] 

Mata Laksamana Lim bergetar setelah menganalisis saran Master Dogun. 

Situasi sudah berbalik melawan mereka. 

Dan jika mereka melakukan seperti yang dia sarankan, semuanya akan kembali normal. 

'Putuskan dengan cepat! Tidak ada jalan lain!' 

Laksamana Lim mengangguk sebelum menggigit bibirnya yang dicat merah. 

Jika orang-orang yang hadir diizinkan untuk pergi, itu akan menciptakan neraka bagi 
Tombak Timur. 

Laksamana Lim, yang sampai pada kesimpulan ini, berteriak kepada para kasim. 

"Putra Mahkota telah ditipu! Singkirkan semua pemberontak ini dan lindungi Putra 
Mahkota!" 

"!!!" 

Segera setelah perintah jatuh, para kasim menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam 
jebakan dan memutuskan untuk menyingkirkan para pemberontak. 

"Membunuh mereka!" 

"Iya!" 

Atas perintah Laksamana Lin, para kasim menghunus pedang mereka. 

Ketika para kasim tiba-tiba tampak siap menyerang, pemimpin Cheong-su, dan orang-
orang lain dari klannya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

'Kotoran! Orang-orang ini akan membunuh semua orang di sini!' 
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Hatinya prihatin dengan fakta bahwa itu adalah rongga bawah tanah di Kuil Kerajaan. 

Tetapi menyadari apa yang dituju oleh Tombak Timur, dia mengubah pendiriannya. 

"Orang-orang keadilan perlu melindungi Pangeran dari massa pemberontak!" 

"Iya!" 

Mereka dengan cepat mencari tahu apa yang harus dilakukan. 

Jika pangeran Zhu Taikhan dibunuh di bawah tanah, klan mereka akan dianggap sebagai 
pemberontak. 

Ketika situasinya berubah seperti yang dia harapkan, Master Dogun memutuskan untuk 
melakukan segalanya. 

[Laksamana Lim! Tolong jaga Penjaga itu! Aku akan menangani Yon Namgun!] 

Seni bela diri Guardian wanita tampak kuat. 

Dia tampaknya jauh lebih kuat daripada yang lain. 

Namun, Master Dogun sangat terampil, jadi dia mungkin bisa mengalahkannya, tetapi dia 
masih tidak ingin menguji peruntungannya. 

Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

"!?" 

Sesuatu yang tajam menyentuh bahu kanannya saat dia membidik Komandan Selatan Yon 
Namgun. 

"!?" 

Bahkan sebelum dia menyadarinya, lengan kanannya yang mencoba menghunus 
pedangnya telah jatuh ke tanah. 

Rasa sakit itu datang terlambat. 

"Kuakkkkk!" 

Jeritan memekakkan telinga keluar dari tenggorokan Master Dogun. 

Saat dia berbalik, identitas orang yang berdiri di belakangnya membuatnya kehilangan 
akal. 

"Kuaaaak! B-Tuan Darah! K-kenapa kamu?" 
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Wanita berambut panjang itu kemudian menjawabnya. 

"Apakah kamu masih berpikir bahwa aku adalah dia?" 

Anehnya, suara itu bukan milik seorang wanita. 

Itu adalah suara rendah seorang pria, suara haus darah dari seorang pria yang ingin segera 
membunuh Master Dogun. 

Source : 
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Chapter 372 
372: Hand Crafted (4) 

Langit masih gelap dan matahari belum benar-benar terbit. 

Ada seorang pria paruh baya berdiri di halaman Istana Kerajaan Zhu Taiyoon dengan 
tatapan tidak sabar. 

Dia adalah Master of the Blade God Six Martial clan, Master Dogun. 

'... Ini sudah larut.' 

Sejak kemunculan resmi klan Blade God Six Martial di Wulin, itu telah dianggap sebagai 
klan terbesar ketiga dalam Wulin. 

Terlepas dari kekurangan klan, manfaat dari rencana khusus yang satu ini akan menebus 
semua kerugian. 

Namun, menurut rencana, semuanya seharusnya sudah selesai sekarang, tetapi untuk 
beberapa alasan, mereka terlambat dari jadwal. 

'Apakah mereka gagal?' 

Rencana itu membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mereka persiapkan. 

Dari menyusup ke Tombak Timur, yang dikenal berpengaruh di dalam Istana Kekaisaran, 
hingga menjalin kontak dan kepercayaan dengan putra sulung Kaisar, klan Dewa Pedang 
Enam Bela Diri telah merencanakan segalanya dengan cermat. 

'Apakah Penjaga di dalam Kuil Kerajaan sekuat itu? Apakah mereka mungkin gagal dalam 
melenyapkan mereka?' 

Tujuan utama dari rencana itu adalah untuk menyingkirkan Penjaga Istana Kekaisaran. 

Untuk berhasil mencapainya, bahkan Master Darah, salah satu dari enam Master Bela Diri 
klan, telah dikirim. 

Kekalahannya berarti kegagalan. 

Langit gelap tampak telah diwarnai biru nila, dan ada tanda-tanda matahari terbit 
mendekat. 

Astaga! 

"Apakah kamu menunggu?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Ak!" 

Dia tidak merasakan kehadiran, tetapi sebuah suara menyapa Master Dogun dari belakang, 
membuatnya berbalik. 

Seseorang yang wajahnya disembunyikan oleh kerudung berdiri di belakangnya. 

"Wajahmu?" 

"Tidak ada waktu untuk formalitas." 

Itu adalah suara arogan seorang wanita. 

Satu-satunya wanita yang dia kenal yang berbicara seperti itu adalah Blood Master. 

Dia kemudian dengan sengaja menunjukkan kepadanya pertumpahan darah dan kerusakan 
yang disebabkan oleh api para Penjaga di tubuhnya. 

'Ah, dia terluka dalam pertempuran dengan Guardians' 

Semua orang tahu bahwa Api Qilin sulit ditaklukkan. 

Namun, tidak mungkin Master Darah, yang dikenal karena arogansi dan harga dirinya, akan 
membiarkan dirinya terluka karenanya. 

Blade Master Dogun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah ini dan buru-
buru mengirimnya ke Putra Mahkota Zhu Taiyoon. 

Siapa yang tidak akan mengenali suara dan nada Blood Master bahkan dengan wajahnya 
yang tersembunyi? 

Cak! 

"Kuakk!" 

Mereka berada di dalam tingkat 1 Kuil Bawah Tanah Kerajaan ketika lengan Master Dogun 
tiba-tiba dan dengan kejam terputus dari tubuhnya. 

'Ugh, apa yang dilakukan ....?' 

'A-apa yang sedang dilakukan wanita gila ini?' 

Woong! Woong! 

Bahkan kasim Tombak Timur tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas apa 
yang baru saja terjadi. 
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Siapa yang bisa meramalkan bahwa orang bercadar, orang yang seharusnya menjadi 
sekutu Blade Master, tiba-tiba akan memisahkan salah satu lengannya dari tubuhnya 
dengan serangan mendadak? 

Namun, mereka tidak diberi waktu untuk memikirkannya. 

keping! 

"Kuak!" 

"K-kau!" 

Itu karena Komandan Selatan, Yon Namgun, dan Pengawal di belakangnya telah mengambil 
tombak mereka dan menyerang. 

"Kalahkan pemberontak ini dan lindungi Yang Mulia, Putra Mahkota, dan anggota Tombak 
Timur kita!" 

"Iya!" 

Perintah Laksamana Lim untuk membunuh jatuh, dan akhirnya menyebabkan pertarungan 
habis-habisan. 

Dalam sekejap, kuil bawah tanah telah berubah menjadi medan pertempuran. 

Berkat itu, para kasim tidak punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan Blade Master 
Dogun. 

"Apakah kamu masih berpikir aku adalah Tuan Darah?" 

Melupakan rasa sakit yang menjalar di lengannya, Dogun menatap kerudung itu dengan 
mata terbelalak. 

Dia begitu yakin bahwa suara itu milik Blood Master sehingga dia bahkan tidak repot-repot 
memeriksa wajah orang itu. 

Tapi, bagaimana pria ini melakukannya? 

'Suara seorang pria?' 

Untuk bisa mengubah suara seseorang dengan sempurna... hal seperti itu tidak masuk akal. 

Mata-mata terkadang meniru suara menggunakan trik unik, tapi itu hanya mungkin jika 
suara itu berjenis kelamin sama. 

Ekspresi Dogun berubah pahit. 
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"K-kamu, siapa kamu?" 

Dia sangat bingung sehingga otaknya hampir berhenti berfungsi. 

Mengubah suaranya dan menyamar sebagai Blood Master berarti pria ini tahu segalanya 
tentang rencana mereka, rencana yang dimaksudkan untuk menjadi sempurna! 

Untuk pertanyaannya, pria itu menjawab dengan santai. 

"Orang mati tidak membutuhkan jawaban." 

Setelah mendengar itu, dia merasakan kekuatan berat mendarat di senjatanya. 

'Hah?' 

Blade Master Dogun, yang indranya meningkat karena lengannya yang hilang, segera 
melompat ke belakang untuk membuat celah antara dirinya dan Yeowun. 

Untungnya, dia bisa merespons dengan cepat saat dia mulai mengumpulkan energi di 
sekitar klub raksasanya untuk membela diri. 

Chaeng! 

Ajaibnya dia berhasil lolos dari pemenggalan kepala saat dia melambaikan senjatanya 
untuk bertahan melawan serangan kekerasan lawannya. 

Namun, klub bergetar hebat karena kekuatannya, dan tubuhnya terdorong lebih jauh ke 
belakang. 

Kiiiiik! 

'A-kekuatan macam apa ini?' 

Pria itu tidak menggunakan energi apa pun. 

Dia hanya mengayunkan pedangnya dengan ringan, tetapi kekuatannya yang luar biasa 
sangat mencengangkan. 

Wajah pria itu tertutup kerudung, jadi baik wajah maupun ekspresinya tidak terlihat, 
namun, sepertinya dia tidak mengerahkan banyak tenaga untuk menyerang. 

'Dia kuat.' 

Dia telah menyadari perbedaan besar dalam keterampilan hanya dari satu serangan itu. 

Serangan yang memotong lengannya jelas bukan serangan kejutan yang sederhana dan 
beruntung. 
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Retak! 

'Bagaimana, bagaimana dia bisa? Ke klub yang terbuat dari baja!?' 

Senjata raksasa dan kokohnya retak seperti kaca. 

Saat dia mengangkat kepalanya, pedang putih terbang dan menyerangnya. 

Menggunakan kakinya untuk menopang tubuhnya, Blade Master dengan terampil 
menggerakkan senjatanya untuk mempertahankan diri dari serangan yang terus menerus 
datang, tetapi tongkat yang terbuat dari baja jelas, perlahan-lahan dihancurkan oleh 
pedang tipis itu. 

Bersaing dengan pedang udaranya tampak bodoh. 

'Aku perlu memanfaatkan kekuatan penghancurnya.' 

Dia berpikir untuk menggunakan kecepatan dan kekuatan pedang putih untuk 
keuntungannya. 

Blade Master Dogun kemudian dengan sengaja mengurangi konsentrasinya pada pedang 
putih dan fokus pada qi lawan. 

Dentang! dentang! Dentang! dentang! 

Dia kemudian dengan cepat bergerak. 

Ketika pedang putih menyerang lagi, dia dengan mahir memutar tubuhnya dan berbelok ke 
samping. 

Menangis! 

Berkat itu, pedang pria bercadar itu tersapu, benar-benar meleset dari sasarannya. 

Cuk! 

' Sekarang! ' 

Saat berputar, dia menggunakan Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Rencananya adalah menghindari pedang dan kemudian mengambil kesempatan untuk 
menyerang lawannya. 

Pria berkerudung itu tidak akan bisa bertahan melawan seni pedang ini hanya dengan 
Pedang udara yang dia gunakan saat ini. 

Itulah yang dia pikirkan. 
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Hweeik! 

'Apa?' 

Mata Dogun, saat masih di tengah rotasi, melebar. 

Pedang putih, yang telah dibelokkan, tiba-tiba berhenti dan kembali, mengarah tepat ke 
arahnya. 

'I-ini konyol!' 

Tiba-tiba menghentikan tubuhnya akan merobek otot-ototnya. 

Satu-satunya seniman bela diri yang mampu mengendalikan tubuh mereka seperti yang dia 
lakukan adalah mereka yang berasal dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

"Sial!" 

Saat dia berbalik, Dogun mencoba menghentikan serangan dengan tongkatnya. 

Cha! Cha! Cha! 

"Kuak!" 

Saat Blade Master Dogun, yang sedang berputar, memblokir bilah putih, tongkat yang 
sudah retak parah pecah berkeping-keping, dan tubuhnya terlempar ke belakang karena 
kekuatan seperti kerikil yang memantul dari danau. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Tubuhnya berhenti hanya setelah menabrak dinding di ujung aula bawah tanah. 

"Kuak!" 

Dia jatuh berlutut dan mulai muntah seteguk darah. 

Luka-lukanya terlalu parah. 

Yang dia lakukan hanyalah memblokir satu pukulan, tetapi dia merasa seperti dipukul oleh 
lima bilah pada saat yang bersamaan. 

'Orang ini benar-benar monster!' 

Dia telah menerbangkan Blade Master seolah-olah dia hanyalah kertas. 

Dia kehilangan lengan, senjatanya patah, dan situasinya tampak tanpa harapan. 

'Aku tidak punya pilihan! Aku harus menggunakan Seni Pembalikan Darah!' 
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Dia merasa beruntung karena dia baru saja mempelajari Seni Pengembalian Darah yang 
lengkap. 

Terlepas dari efek sampingnya, melihat situasi putus asanya saat ini, dia tahu bahwa tidak 
ada pilihan lain selain menggunakan teknik itu. 

'Jika aku tidak membunuh monster itu, dunia kita akan kacau balau.' 

Cedera internal terlalu parah, dan kemungkinan bertahan dengan satu tangan terlalu 
rendah. 

Jika demikian, dia harus bergandengan tangan dengan orang lain. 

Setidaknya, jika monster yang satu ini terbunuh, Kasim Tombak Timur akan mampu 
menghadapi Zhu Taikhan dan yang lainnya. 

Gedebuk! 

Seni Pengembalian Darah dimulai menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. 

Pembuluh darah di tubuhnya mulai bermunculan seperti gunung berapi yang akan 
meletus. 

Otot-otot wajah dan tubuhnya membesar secara signifikan, sementara rasa sakit akibat 
luka perlahan menghilang. 

'Energi internal saya meningkat!' 

Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi yang mengejutkan, energi internal 
di tubuhnya telah meningkat banyak. 

Dia akan mampu mengerahkan kekuatan yang luar biasa terlepas dari teknik yang dia 
gunakan. 

"Kukukukuku! Dengan kekuatan ini, tidak peduli seberapa mirip monstermu..." 

Kwak! 

"Eh?" 

Pria berkerudung itu tiba-tiba muncul di sebelahnya dan meraih kepalanya saat dia 
berbicara. 

"Kamu menggunakan teknik yang bahkan tidak kamu ketahui." 

"Apa?" 
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Pada saat itu, cahaya terang mulai bersinar dari tangan pria berkerudung itu. 

Kejutan listrik kemudian dikirim ke seluruh tubuh Dogun. 

Jiring! 

"Kuakkkkk!" 

Blade Master menjerit dan meratap saat listrik mendatangkan malapetaka di dalam 
tubuhnya. 

Belum pernah dia mengalami rasa sakit seperti itu. 

Dimulai dengan pembuluh darahnya, sengatan listrik mengalir melalui tubuhnya dan 
mengganggu aliran energi internalnya. 

Karena itu, perubahan cepat pada fisiknya dikembalikan, dan dia kembali ke keadaan 
semula. 

Cik! Cik! 

Ketika sengatan listrik yang hampir mengirimnya ke alam baka berhenti, Blade Master 
Dogun menatap pria bercadar dengan putus asa di matanya dan bertanya. 

"A-omong kosong macam apa ..." 

Membuang! 

Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia tanyakan. 

Melihat Blade Master yang jatuh, Chun Yeowun bergumam dengan nada tenang. 

"Itu bukan salahmu. Hanya saja Anda berada di pihak yang salah. " 

Dan itu benar. 

Keberuntungan pria itu sudah habis untuknya ketika dia akhirnya harus menghadapi Chun 
Yeowun yang bisa menghancurkannya seperti semut. 

Sementara itu, seratus kasim di dalam aula bawah tanah masih melepaskan serangan 
mereka. 

Empat murid Tetua Cheong-su mencoba menghentikan mereka, tetapi jumlah orang yang 
mereka miliki terlalu banyak. 

Dentang! Dentang! Dentang! dentang! 
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"Yah!" 

Para kasim tidak terlihat banyak, tetapi keterampilan mereka berada pada level yang sama 
sekali berbeda. 

Para kasim adalah pengguna pedang yang terampil, dan mereka secara akurat 
mengarahkan pedang mereka ke titik darah lawan. 

Karena itu, bahkan para murid klan mengalami kesulitan. 

'Hah, kita seharusnya menangkap putra mahkota dulu!' 

Penatua Cheong-su dalam kesulitan. 

Gagasan untuk melindungi Zhu Taikhan dari serangan kasim dianggap sebagai prioritas 
pertama, namun, situasi ini akan jauh lebih mudah jika mereka menangkap putra mahkota 
Zhu Taiyoon terlebih dahulu. 

'Ada begitu banyak dari mereka, ini akan sulit!' 

Laksamana Lim, yang telah memberikan perintah untuk menyerang, segera menarik Putra 
Mahkota Zhu Taiyoon dari depan medan perang. 

Setelah mempelajari seni bela diri, ia menangkap Zhu Taiyoon dengan langkah-langkah 
ringannya yang unik dan bertujuan untuk kehidupan Zhu Taikhan. 

Namun, usahanya gagal. 

'Bukan yang biasa. Wanita itu...' 

Ketika para kasim bergerak untuk membunuh Zhu Taikhan, wanita yang berlutut di 
depannya, Ran-yeong, telah membuat perisai dari api dan memblokir semua serangan. 

Itu bukan cara biasa menggunakan qi api. 

"A-apa yang membuatmu begitu lama? Laksamana! Apakah Anda berencana untuk 
membunuh mereka semua? " 

Zhu Taiyoon, yang baru saja berhasil melarikan diri dari bahaya berkat Laksamana Lim, 
berteriak dengan wajah cemas. 

Seolah tidak cukup baginya bahwa rencana itu gagal total, Laksamana Lim telah 
memutuskan untuk membunuh semua orang di dalam aula. 

"Yang mulia. Percayalah padaku. Saya akan bertanggung jawab dan menyelesaikan 
semuanya!" 
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Berpikir bahwa situasinya saat ini tidak masuk akal, Zhu Taiyoon berbicara. 

"Mempercayaimu atau tidak bukanlah masalahnya! Kami tidak merencanakan ini! Jika kita 
tidak bisa membunuh mereka di sini, kau dan aku akan tamat!" 

Bertujuan untuk kehidupan anggota keluarga Kekaisaran adalah yang terburuk. 

Dan jika anggota keluarga yang lain selamat, akibat dari situasi itu tidak akan terkendali. 

"Tolong, tolong percaya padaku. Yang mulia. Aku Laksamana Tombak Timur." 

"Laksamana..." 

Laksamana Lim tersenyum untuk menenangkan kecemasan Putra Mahkota. 

Jika Laksamana sendiri menunjukkan kecemasannya, maka Putra Mahkota akan kesulitan 
untuk tenang. 

Tetap saja, bahkan setelah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya, Putra Mahkota 
Zhu Taiyoon baru saja mendapatkan kembali ketenangannya. 

"Kamu harus membunuh Zhu Taikhan dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa bertahan 
hidup! " 

"Huhuhu, jangan khawatir. Yang mulia." 

Laksamana Lim meyakinkan Putra Mahkota. 

Dia khawatir dengan pergantian peristiwa ini, Putra Mahkota akan meninggalkannya, 
tetapi yang terjadi sebaliknya, jadi dia merasa puas. 

Laksamana Lim kemudian memeriksa perkembangan pertempuran. 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Pertarungan itu sudah berlangsung lama. 

Para pria dari Yulin dan wanita bernama Ran-yeong sibuk berurusan dengan para kasim 
yang mengincar Zhu Taikhan. 

"Ha!" 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Pemimpin kelompok East Spear sedang berhadapan dengan Komandan Selatan Yon 
Namgun. 
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Awalnya, Yon Namgun telah merawat para kasim di pintu masuk bawah tanah, tetapi 
ketika Zhu Taikhan tampaknya berada dalam krisis, dia berlari untuk menyelamatkan sang 
pangeran, hanya untuk diblokir oleh pemimpin East Spear. . 

"Kamu berhasil memblokirnya dengan baik!" 

Jika dia tidak menghentikannya, maka perlindungan Zhu Taikhan tidak akan bisa ditembus. 

Selain itu, jika Yon Namgun dan semua Pengawalnya dicegah untuk membantu pangeran 
Zhu Taikhan, maka berurusan dengan orang-orang di dalam aula akan menjadi hal yang 
mudah. 

'Mereka harus ditangani terlebih dahulu, dan kemudian pangeran perlu diurus.' 

Yang mengejutkan, 4 Pengawal berhasil memblokir serangan para kasim terhadap pejabat 
Kekaisaran. 

Para Penjaga dengan ketat memblokir serangan para kasim untuk melindungi para pejabat 
karena kata-kata mereka akan memiliki arti di pengadilan. 

'Apa? Apakah Pengawal selalu sebaik ini?' 

4 Penjaga ini jauh lebih kuat dari Penjaga biasa. 

Jumlah kasim mendominasi, dan serangan terus-menerus datang, tetapi mereka bisa 
bertahan. 

"Mereka harus ditangani terlebih dahulu." 

apa! 

Pada saat itulah Laksamana Lim memutuskan untuk berurusan dengan 4 Pengawal dan 
pejabat istana Kekaisaran, ketika tanah di bawahnya bergetar. 

Gooo! Gedebuk! 

"Hah!" 

Lututnya menyentuh tanah saat dia mencoba untuk mendapatkan kembali 
keseimbangannya. Kekuatan yang membuat lututnya jatuh ke lantai begitu kuat sehingga 
menyebabkan tanah retak. 

Energi yang sangat mengancam mendominasi aula membuat tubuhnya terasa berat. 

"A-apa ini?" 
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Laksamana Lim, yang memiliki energi internal yang sangat besar, merasa sulit untuk 
bergerak. 

'Apa energi ini...?' 

Daripada energi normal, itu lebih seperti energi tak terlihat, tetapi menyerang tubuh dan 
jiwa dengan aura menakutkannya. 

"I-ini tidak mungkin..." 

Sesuatu yang menakjubkan telah terjadi. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Dia tiba-tiba mendengar beberapa suara yang membosankan tapi khas. 

"Kuak!" 

"B-bagaimana ini..." 

"Ya ampun, tubuhku tidak bergerak!" 

Lebih dari seratus kasim menempel di lantai. 

Karena energinya sangat kuat, orang-orang mulai berlutut. 

Bahkan para pemimpin kasim yang memiliki energi yang kuat mengalami kesulitan untuk 
menahannya. 

"Turun!" 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

"Kuak!" 

Saat energi semakin kuat, semakin banyak orang yang berlutut. 

Muntah! Muntah! Muntah! 

"Kuakk!" 

"Dia-tolong aku!" 

Energi itu membuat para kasim tak terkendali menundukkan kepala mereka ke lantai. 

Mereka tidak mampu lagi menjaga diri mereka tetap stabil di satu posisi. 

' Yang mulia!' 
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Bingung, Laksamana Lim menoleh saat dia mencari Putra Mahkota. 

Tidak mengherankan, Zhu Taiyoon juga mengerang dengan hidung menempel kuat ke 
lantai. 

"Kwaaaak! Laksamana.... Laksamana!!!" 

"Yang Muliasssss!" 

Itu terlalu menyakitkan bagi seseorang seperti Putra Mahkota, yang tidak memiliki energi 
internal untuk membantunya bertahan. 

Dan dengan itu, 'raja muda' terbaring rata di tanah. 

'I-ini harus segera dihentikan!' 

Laksamana Lim yang panik akhirnya menemukan orang yang memancarkan energi yang 
begitu kuat. 

Orang itu berdiri di tengah aula, memancarkan aura iblis yang haus darah. 

'Apakah, apakah itu dia?' 

Seorang pria dengan wajah putih pucat dan rambut panjang yang berkibar dengan 
pelepasan energinya, berdiri mendominasi di tengah aula seperti Dewa Setan Besar! 

Itu tidak lain adalah Penguasa Sekte Iblis itu sendiri... Chun Yeowun! 

Source : 
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Chapter 373 
373: The Imperial Escort (1) 

Lim Cheong-hwa telah memulai sebagai anggota kelompok awal kasim dan naik ke puncak 
sebagai Laksamana Tombak Timur. 

Itu semua berkat gurunya. 

Gurunya telah berulang kali mengajarinya bahwa kebajikan terbesar seorang kasim adalah 
memperhatikan segala sesuatu dan apa pun. 

Laksamana Lim menghormati gurunya dan selalu mengikuti nasihatnya dengan cermat. 

Begitulah cara dia naik ke tampuk kekuasaan. 

Itulah alasan mengapa Kaisar dan Putra Mahkota Zhu Taiyoon saat ini sangat 
menghargainya. 

'Dia, siapa dia?' 

Sementara berlutut di bawah tekanan kuat, dia bisa melihat bahwa semua orang yang hadir 
memiliki wajah yang familier kecuali satu. 

Seseorang yang belum pernah dia temui berdiri di antara kerumunan. 

Meskipun pria tak dikenal itu tidak terlihat cakap, perasaan menakutkan yang dia dapatkan 
darinya saat dia berdiri di sana dengan rambut panjang dan wajah pucat, menguasai 
seluruh aula. 

'Apakah itu benar-benar manusia?' 

"Kuakkk!" 

"Tu-tubuhku!" 

Meskipun anggota East Spear berusaha sekuat tenaga, mereka masih tidak tahan. 

Seberapa kuat pria itu untuk membuat semua orang berlutut hanya dengan melepaskan 
Auranya? 

Yang lebih mengejutkan, satu-satunya orang yang berlutut adalah Zhu Taiyoon dan para 
kasim. 

Yang lain berdiri di atas kaki mereka dengan baik. 
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"Hah...bagaimana ini mungkin?" 

Penatua Cheong-su, Penatua Pasukan Keadilan yang sudah lama, yang telah bertarung 
dengan para kasim hanya beberapa saat sebelumnya, meragukan matanya ... 

Bukan hanya dia, murid-muridnya juga tidak terpengaruh oleh tekanan. 

'Apakah ini mungkin?' 

Tampilan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa pun, pria tak dikenal ini 
bertindak seolah-olah mengendalikan energi besar ini seperti menghirup udara. 

Bahkan Penatua Cheong-su, yang sangat terampil, terkejut karenanya. 

Bahkan jika pria itu berhasil memastikan bahwa energinya tidak menekan yang lain, dia 
dan murid-muridnya setidaknya harus merasakan semacam energi. 

'Mustahil.' 

'Sen... monster!' 

Murid-murid klan Kongtong berkeringat. 

Terkejut, mereka menatap Elder Cheong-su dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus 
berbuat apa. 

Ketika penatua tidak memberi mereka informasi atau perintah apa pun, mereka 
memutuskan untuk memanggilnya. 

"Lebih tua?" 

"... perhatikan dengan tenang, orang itu... orang itu pasti sekuat salah satu dari Lima 
Prajurit Terkuat." 

"Lima, Lima Prajurit Terkuat!" 

Kata-kata Penatua membuat murid-muridnya terdiam. 

Mereka mengira bahwa dia setidaknya adalah seorang prajurit tingkat Maha Guru, tetapi 
baginya untuk menjadi sekuat salah satu dari Lima Prajurit Terkuat tidak dapat dipercaya. 

Lima Prajurit Terkuat Yulin. 

'Jika pemuda itu berada di level yang sama dengan Lima Prajurit Terkuat, lalu apakah dia 
setara dengan North Justice Blade?' 

Pedang Keadilan Utara Yulin, Yi Mok. 
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Yi Mok adalah salah satu pemimpin terkuat di Yulin. 

Pada pandangan pertama, pria tak dikenal itu tampak seumuran dengan Yi Mok, mungkin 
juga lebih muda, tapi dia masih memancarkan aura kuat yang menyaingi miliknya, bahkan 
mungkin lebih kuat juga. 

Woong! Woong! 

'Kami beruntung memiliki monster itu sebagai sekutu.' 

Menanggapi pemikiran anggota klan Kongtong, Pangeran Zhu Taikhan merasa senang 
dengan pilihan yang dia buat. 

Dia mengira segalanya akan hilang ketika Tombak Timur menyerangnya, tetapi dia tidak 
pernah membayangkan bahwa mereka yang ingin membunuhnya malah akan berlutut. 

'Ha ha!' 

Di kejauhan, Putra Mahkota Zhu Taiyoon bisa dilihat di lantai. 

Zhu Taiyoon, meninggalkan martabatnya sebagai seorang pangeran, berteriak dan 
merengek dengan hidung menempel ke tanah. 

Tidak bisa menyembunyikan emosinya, Zhu Taikhan tersenyum. 

'Baik! Itulah yang saya rasakan ketika itu terjadi pada saya juga!' 

Dia merasa seperti sedang berbagi momen memalukan yang sama yang harus dia alami di 
Sekte Iblis. 

Dia merasa sangat bahagia, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak 
tertawa terbahak-bahak setiap saat. 

Di sisi lain, penampilan Zhu Taiyoon membuat Laksamana Lim memucat. 

'Bagaimana monster seperti itu bisa masuk ke istana Kekaisaran?' 

Energi tak terlihat dengan paksa menghancurkan lebih dari seratus kasim. 

Pemusnahan tidak tampak seperti mimpi buruk sama sekali, tidak akan terlalu aneh jika 
semua orang dibantai. 

Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Laksamana Lim langsung panik. 

'Kuak! Ini tidak mungkin.' 

Dalam situasi saat ini, keselamatan Zhu Taiyoon adalah prioritas utamanya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Bahkan jika itu berarti mengorbankan semua kasim di dalam aula. 

"Kita harus kabur dari sini." 

Laksamana Lim memandang pemimpin kelompok, kasim tingkat Super Master. 

Tidak seperti yang lain, kasim ini telah dilatih dengan baik, dan telah berhasil menahan 
tekanan dari energi, namun, dia berjuang untuk menghentikan kepalanya agar tidak 
menyentuh tanah. 

[Pemimpin grup!] 

[Laksamana Lim! Itu-pria itu adalah monster!] 

[Tenang. Saat ini kita perlu melindungi Putra Mahkota, tidak masalah apakah dia monster 
atau bukan.] 

[I... itu... benar...] 

Meskipun mengatakan itu, kasim tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri. 

Dalam situasi saat ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi Zhu Taiyoon? 

Dia dan Laksamana Lim adalah satu-satunya yang kepalanya tidak hancur ke lantai. 

[Aku akan menggunakan semua energiku untuk menyerangnya. Ketika saya melakukannya, 
tekanan dari energinya akan berkurang sejenak. Gunakan itu untuk melepaskan diri dari 
tekanannya dan menyerangnya] 

Laksamana Lim berpikir bahwa bahkan jika pria di hadapannya mampu membuat seratus 
kasim bertekuk lutut, dia tidak akan bisa melakukan itu saat berhadapan dengan musuh. 

Akan ada beberapa detik di antara waktu di mana para kasim bisa berdiri lagi. 

Tentu saja, karena pria di depan mereka adalah monster seperti itu, satu-satunya hal yang 
bisa mereka dapatkan adalah waktu beberapa detik. 

[Sementara itu, saya akan melarikan diri dengan Putra Mahkota.] 

[A-aku perlu menyerang?] 

Pemimpin kelompok kasim terkejut. 

Laksamana Lim menyuruhnya menjadi korban agar dia bisa melarikan diri bersama 
pangeran. 

[Tapi, Laksamana!] 
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[Hah! Apakah Anda takut menjadi korban suci demi sang pangeran! Saya akan menunjuk 
Anda sebagai wakil laksamana Tombak Timur jika kita dapat melarikan diri dengan aman 
dari sini.] 

Tawaran yang menggiurkan. 

Mengangkatnya sebagai wakil laksamana berarti peluangnya untuk menjadi laksamana 
berikutnya akan tumbuh pesat. 

Namun, gagasan untuk berhasil mengatasi krisis terhadap pria itu tampaknya tidak masuk 
akal. 

'Sial.' 

Kasim itu ketakutan, tapi dia tidak bisa memikirkan jalan keluar lain dari situasi mereka. 

Dia selalu berharap harus berkorban dalam situasi terburuk, tetapi tidak pernah dia 
mengira itu akan datang begitu cepat. 

[Saya mengerti.] 

[Bidik dia setelah aku menyerang!] 

Astaga! 

Tepat setelah berbicara, Laksamana Lim mengumpulkan energinya dan melompat ke 
udara. 

Laksamana Lim, sementara di udara, memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan 
mengeluarkan seikat jarum. 

'Saya perlu menggunakan kartu truf ini!' 

Itu adalah seni bela diri yang dia ciptakan menggunakan Flower Rain Sky sebagai referensi. 

Gelombang Jarum Energi. 

Itu adalah teknik rahasia yang akan mengalir dalam bentuk gelombang sambil membentuk 
energi internal menjadi bentuk jarum. 

Itu adalah keterampilan yang menghabiskan banyak energi, tetapi itu cukup efektif untuk 
memusnahkan puluhan prajurit sekaligus. 

'Ini pasti akan menyebabkan kerusakan yang cukup padanya!' 

Tidak peduli seberapa mengerikan penampilannya, akan sulit untuk mencegah serangan 
seperti itu. 
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Karena Wave of Energy Needles adalah teknik yang sangat canggih, itu pasti akan 
mengenai pria itu. 

"Ambil ini!" 

Desir! Desir! Desir! 

Jarum Laksamana Lim terbang ke arah Chun Yeowun. 

Itu bukan segalanya. 

Sementara jarum dari tangan kanannya mengarah ke Chun Yeowun, jarum di tangan 
kirinya terbang menuju Zhu Taikhan. 

Pa! pa! Pa! pa! 

"Ini tidak mungkin dihentikan." 

Laksamana Lim menggunakan energi yang cukup untuk menekan lebih dari seratus 
prajurit. 

Untuk mencegah tertabrak, pria itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan energi yang 
dia gunakan untuk menekan Tombak Timur. 

Bahkan jika dia berhasil membela diri, jarum lainnya pasti akan mencapai pangeran. 

'Admiral Lim telah mengeksekusi ini dengan sempurna!' 

Dengan serangan ini, sepertinya laksamana akan dapat mengamankan cukup waktu untuk 
melarikan diri bersama Zhu Taiyoon. 

Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. 

Begitu dia melepaskan skill rahasianya, usahanya untuk melangkah menuju Putra Mahkota 
menjadi tidak mungkin. 

Pa! pa! pa! pa! 

'!?' 

Laksamana Lim tidak bisa mempercayai matanya. 

Lebih dari seratus jarumnya diarahkan ke Yeowun, namun dia sedikit mengulurkan 
tangannya dan memblokir semuanya. 

"Bajingan gila!" 
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Dia sangat terkejut sehingga dia melontarkan sumpah serapah. 

Seolah jarum-jarum itu terhalang oleh dinding tak kasat mata, mereka semua berhenti di 
udara. 

'B-bagaimana dia bisa melakukan itu?' 

Tanpa mengeluarkan energi yang terus menekan anggota Tombak Timur, dia 
menghentikan jarum yang menerjang ke arahnya. 

Itu adalah tugas yang mustahil kecuali dia adalah seseorang yang memiliki jumlah 
pengalaman dan ketepatan yang gila. 

Namun, tanpa sepengetahuannya, Chun Yeowun memiliki Nano. 

[Erosi berhasil. Energi Guru telah berhasil menyusup ke jarum dan telah menguasainya] 

Suara Nano terngiang-ngiang di benaknya. 

"Serangan ini bahkan tidak membuatku terkesan." 

"K-kau!" 

Malu dengan kata-kata Yeowun, Laksamana Lim mengeluarkan semua jarum yang tersisa 
dan menyerangnya sekali lagi, tetapi Yeowun mengulurkan tangannya dan memerintahkan 
Nano. 

'Nano, kirimkan jarum ini kembali padanya.' 

[Mengikuti perintah Guru. Mengaktifkan sistem remote panel pada jarum. Target: 
pengguna jarum.] 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

Mata Chun Yeowun bergetar cepat, menciptakan partikel berbentuk salib merah, semua 
ditujukan pada Laksamana Lim. 

Hei ! 

Jarum, yang berhenti di udara, berputar. 

"Apa sih yang kamu lakukan?" 

"Um, kembalikan saja milikmu" 

baru! baru! baru! baru! baru! baru! 
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Begitu Chun Yeowun selesai berbicara, jarum yang diarahkan ke Laksamana Lim terbang 
ke arahnya seperti badai. 

"I-ini!" 

Dia terbiasa diserang, tetapi tidak pernah dengan metodenya sendiri. 

Lebih dari seratus jarum terbang kembali ke arahnya dengan kecepatan dua kali lipat dari 
yang dia tembakkan. 

Dengan cara yang sama Laksamana Lim melakukannya, ombak mendekatinya. 

Gemeresik! 

Saat Chun Yeowun mengulurkan tangannya, ombak melahap Laksamana. 

'Dia-dia melakukannya lebih baik daripada Laksamana Lim sendiri!!' 

Pu! Pu! Pu! Pu! Pu! 

"Kuaaaaak!" 

Sial baginya, menyerang Chun Yeowun adalah hal terburuk yang bisa dia lakukan. 

Tidak seperti serangan Laksamana Lim yang diarahkan ke bagian tubuh secara acak, 
serangan Chun Yeowun hanya ditujukan pada satu titik. 

Yang berarti akan ada hujan jarum, pertunjukan luar biasa yang tidak akan pernah bisa 
dihentikan. 

Gedebuk! 

"Ughhh, kamu iblis yang mengerikan!" 

Tubuh Laksamana Lim tergeletak di lantai dengan banyak jarum yang ditusukkan ke 
tubuhnya. 

Mungkin karena dia telah menggunakan sisa energinya untuk melindungi tubuhnya, jarum-
jarum itu tidak menembus seluruhnya tetapi hanya sedikit menembus tubuhnya. 

Laksamana Lim, yang sangat kesakitan, menatap pemimpin kelompok kasim dengan 
kemarahan di matanya. 

'Ugh, eh, apa yang dia lakukan?' 

Menurut rencana, kasim itu seharusnya memukul Chun Yeowun dari belakang. 
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Namun, ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa kasim telah diblokir oleh 
Pengawal dan tidak dapat bergerak. 

'A-apa-apaan ini?' 

Orang yang memblokir kasim itu adalah Yon Namgun. 

Kasim itu mencoba untuk segera menyerang Chun Yeowun, tetapi Namgun bersama para 
Pengawal telah menghentikannya. 

Dia mengira dia bisa melewati para Penjaga, tetapi itu tidak mungkin baginya. 

Menyingkir! 

Penjaga memiliki seorang wanita bernama Ran-yeong di pihak mereka. 

Dia menyebarkan api di pedangnya dan menusuk bahu pemimpin kelompok itu. 

Chiiiik! 

"Kak..." 

Dengan pedang yang terbakar, dia tidak benar-benar berdarah, tetapi Flame qi dengan 
cepat mengalir ke tubuhnya. 

Dia ingin menyingkirkan monster itu, tetapi wanita itu telah ikut campur. 

"Jangan berani-berani mencoba menyerang Tuanku!" 

Hu Bong, salah satu Pengawal, memegang pedang api. 

Terperangkap oleh variabel tak terduga, kasim tidak bisa membantu tetapi mundur. 

'Apa yang orang itu lakukan?' 

Laksamana Lim bingung. 

Di sekitar Zhu Taikhan, yang seharusnya tidak memiliki sekutu, prajurit tak dikenal terus 
muncul. 

'Jarum lainnya?' 

Secara alami, serangan jarum pada Zhu Taikhan telah diblokir oleh Ran-yeong, yang telah 
menciptakan pilar api dan mengubah jarum menjadi abu. 

'Ugh, dari mana orang-orang ini berasal ...' 

"Kuak!" 
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Bang! 

Ketika semuanya tampak sia-sia, Laksamana Lim berteriak saat kepalanya menyentuh 
lantai. 

Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu akan sia-sia. 

Ambisinya untuk melindungi sang pangeran lenyap dalam sekejap. 

'Tidak mungkin...begitu mudah.... Laksamana Lim turun?' 

'Salah satu penguasa besar Istana Kekaisaran, baginya begitu tidak berdaya ...' 

Para kasim yang berlutut tercengang oleh hasil yang tidak terduga. 

Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Lim Cheong-hwa, Laksamana Tombak Timur yang 
dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Istana Kekaisaran, akan dikalahkan secara 
menyedihkan. 

Langkah! Langkah! Langkah! 

Chun Yeowun mendekatinya. 

Laksamana Lim menatapnya dari bawah dan berbicara dengan mata merah. 

"Kau bajingan sialan!... Siapa kau! Beraninya kau berdiri di depan Laksamana!" 

Monster ini tidak akan pernah menjadi anggota Guardian. 

Itu hanya terasa sangat tidak adil. 

Menatap laksamana dengan mata dingin, Yeowun membuka mulutnya. 

"Aku adalah pria yang kamu coba bingkai." 

"Apa? Bingkai?" 

Mendengar kata-kata ambigu itu, Laksamana Lim benar-benar bingung. 

Dia tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. 

Sampai sebuah pemikiran tidak logis yang sama sekali tidak masuk akal baginya, tiba-tiba 
terlintas di benaknya. 

"T-Tunggu, apakah kamu ... Sekte De-Iblis?" 

Pria mengerikan di depannya. 
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Chun Yeowun, Penguasa Sepuluh Ribu Pegunungan, Penguasa Sekte Iblis. 

"Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi ..." 

"Saya kira Anda menyadari dosa yang Anda lakukan sekarang. Maka Anda harus tahu nasib 
Anda juga, kan? " 

Mendengarkan kata-katanya, Laksamana Lim berteriak dengan marah. 

"T-tunggu! Saya adalah laksamana ... Kekaisaran. Bahkan jika kamu berasal dari Iblis..." 

Memotong! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang itu melewati lehernya 
dengan cepat. 

Begitu tiba-tiba sehingga sang laksamana bahkan tidak menyadari apa yang baru saja 
terjadi padanya. 

"Jadi bagaimana jika kamu adalah anak buah Kaisar?" 

"!?" 

Gedebuk! 

Dia sepertinya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kepalanya sudah berada di tanah, 
terpisah dengan bersih dari tubuhnya. 

Source : 
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Chapter 374 
374: The Imperial Escort (2) 

"Tidak! Laksamana Lim!" 

"Ugh! Dia-dia memenggal kepala Laksamana?" 

Bisikan dan jeritan para kasim East Spear mulai meletus di dalam aula. 

Tetap saja, tidak seorang pun di Istana Kekaisaran yang pernah membayangkan bahwa 
Laksamana Lim, yang dikenal karena keterampilannya yang luar biasa, akan dijatuhkan 
hanya seperti seekor burung yang terkena panah. 

"Kuak!" 

Tidak ada satu orang pun dari Tombak Timur yang bisa membalaskan dendam laksamana 
mereka. 

Kenyataan berlutut tak berdaya hanya membuat mereka merasa lebih sengsara. 

'Dia-dia benar-benar dipenggal!' 

Bahkan Zhu Taikhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 

Dia secara pribadi telah berpapasan dengan Chun Yeowun di Sekte Iblis, dan dia tahu 
bahwa dia akan menghukum Laksamana tetapi tidak pernah dia membayangkan bahwa dia 
akan memenggal seorang pejabat Istana Kekaisaran. 

'Kupikir dia akan menyadari perjanjian non-agresi antara Wulin dan Kaisar.' 

Chun Yeowun saat ini berada di Istana Kekaisaran, yang berada di pusat Kekaisaran. 

Sang pangeran berpikir bahwa tidak peduli seberapa sembrononya Lord of Demonic Cult, 
dia tidak akan mengambil nyawa seorang pejabat dengan mudah. 

Pangeran tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Chun Yeowun. 

'Mereka jelas berbeda dari Yulin lainnya.' 

Zhu Taikhan melirik Tetua dari klan Kongtong. 

Para murid dan anggota klan Kongtong telah menekan para kasim tanpa menumpahkan 
darah atau mengambil nyawa, semua untuk menghormati perjanjian itu. 

"Ugh.... Dewa surgawi! Dewa surgawi! Bagaimana ini bisa..." 
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Ekspresi Tetua Cheong-su, anggota lama aliansi Kaisar-Yulin, menunjukkan ekspresi serius. 

Bukan karena Laksamana Lim Cheong-hwa telah kehilangan nyawanya, tetapi karena apa 
yang dia dengar sebelum dia meninggal. 

'Apa yang baru saja saya dengar?' 

Sebagai seorang prajurit tingkat Master Superior, dia telah meningkatkan pendengaran, 
yang berarti dia bisa mendengarkan suara hampir semua orang di dalam aula bawah tanah 
jika dia mau. 

Laksamana Lim telah memanggil monster muda yang berdiri di depannya, Lord of the 
Demonic Cult, sebelum mati. 

'Dia adalah Penguasa dari Sekte Iblis!?' 

Dia berasumsi bahwa Yeowun adalah seseorang yang dekat dengan keluarga Kekaisaran. 

Namun, ketika dia mendengar kata 'Pemuja Iblis', dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
terkejut. 

Pria ini tidak hanya memasuki Istana, tindakannya juga akan menyebabkan perubahan 
politik yang besar. 

'Dia pasti Chun Yeowun.' 

Dia telah mendengar tentang Penguasa Baru Sekte Iblis melalui Jegal Sohi, seorang ahli 
strategi yang telah dikirim bersama dengan seorang utusan ke Sekte Iblis. 

Belum terlalu lama sejak pemuda itu menjadi Lord of Demonic Cult, dan dia telah mengirim 
utusan resmi ke Yulin. 

Pada saat itu, salah satu dari Lima Prajurit Terkuat Yulin, Chun Yu-jong, telah pergi ke sekte 
demi membuat kesepakatan. 

'Dia masih anak-anak? Sungguh lelucon!' 

Semua yang dia dengar dari pertemuan itu sepertinya bohong. 

Orang ini bukan anak kecil, tapi monster iblis. 

Dia bukan naga yang sedang tumbuh, tapi naga yang sudah dewasa. 

[Young-woon ah.] 

Cheong-su secara telepati memanggil salah satu muridnya. 
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[Lebih tua?] 

[Perhatikan pakaian dan fitur wajah pria itu, ketika kami kembali ke klan kami, Anda harus 
menggambar potret.] 

[Permisi?] 

Muridnya Young-woo bingung dengan permintaannya. 

Menyadari keraguan yang dimiliki muridnya, Sesepuh berbicara. 

[Orang itu adalah Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun .] 

[Pemuja Iblis...? Penguasa Sekte Iblis?] 

Young-woon tidak bisa tidak terkejut mendengar kata-kata, 'Lord of the Demonic Cult.' 

Dia tampak muda, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa 
murid itu mengira bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami metamorfosis, 
tetapi baginya untuk menjadi Penguasa Sekte Iblis. 

Kemudian hal-hal yang lebih penting dengan cepat terlintas di benaknya. 

[bisakah anggota kultus Iblis ada di tempat ini?] 

Meskipun mereka telah membentuk aliansi dengan Sekte Iblis, Lord of Demonic cult adalah 
kekuatan musuh yang selalu dihadapi Yulin selama ratusan tahun. 

Orang seperti itu menyerang istana kekaisaran tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

[Pasti akan ada kerusuhan di Yulin karena ini.] 

Jika bukan karena aliansi yang ada, situasinya akan menyebabkan kegemparan besar. 

Penatua Cheong-su memperingatkan muridnya yang tidak bisa mengendalikan 
ekspresinya. 

[Pertama, tenangkan ekspresimu. Jangan pernah berpikir untuk berbicara atau terlihat 
seperti kamu tahu mereka milik Sekte Iblis.] 

[Dimengerti.] 

Meskipun dia menjawab, Young-woo tidak bisa menahan perasaan kecewa. 

Sepertinya Penatua Cheong-su, salah satu dari 17 pemimpin Yulin, yang dikenal sebagai 
pejuang yang kuat, takut menghadapi Lord of the Demonic Cult. 
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Meskipun dia bisa melawannya dan mengklaimnya karena alasan politik. 

Langkah! Langkah! 

Sementara mereka berdua berbicara secara telepati, Chun Yeowun berjalan menuju Zhu 
Taiyoon. 

Tidak ada kasim yang bisa menghentikannya. 

'Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi ke sana ...' 

'Ugh, tubuhku tidak bisa bergerak.' 

Lutut mereka terpaku ke lantai, dan mereka kekurangan energi untuk berdiri. 

Faktanya, setelah melihat laksamana mereka dipenggal, mereka menyadari bahwa mereka 
hanyalah semut kecil dibandingkan dengannya. 

Lucunya, meski dibebaskan dari tekanan, tidak ada satu pun kasim yang berdiri. 

Penurunan! Penurunan! Penurunan! 

Tetesan darah berjatuhan saat Chun Yeowun berjalan. 

Itu adalah darah Laksamana Lim yang menetes dari pedang yang dia pegang di tangan 
kanannya. 

Para kasim, yang sudah shock karena ketakutan dan intimidasi, bahkan tidak berpikir 
untuk memberontak. 

"Huak...huak...huak!" 

Zhu Taiyoon, putra mahkota, masih memiliki hidung, yang berdarah, menempel di tanah. 

Martabatnya sebagai seorang pangeran telah rusak, dan dia bahkan lebih marah karena dia 
tidak bisa mengangkat kepalanya. 

Gulungan! 

Saat itulah sesuatu bergulir ke arahnya. 

'Ini?' 

Setelah melihat apa itu, Zhu Taiyoon sangat terkejut sehingga dia sangat ingin menjauh 
darinya. 

"Bahwa! Laksamana Lim!" 
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Itu adalah kepala Laksamana Lim. Dia belum pernah ke medan perang. Ini adalah pertama 
kalinya dia melihat kepala manusia yang dipenggal. 

Dan karena itu adalah kepala seseorang yang sangat dia kenal, dampaknya bahkan lebih 
besar. 

"Wahhhhhhhh!" 

Karena tidak tahan melihat pemandangan itu, dia akhirnya muntah. 

Zhu Taiyoon, yang muntah cukup lama, menatap Chun Yeowun. 

Sepanjang hidupnya, yang tanpa halangan apapun, Chun Yeowun adalah penghalang 
pertamanya. 

'Ugh... siapa monster ini yang menghalangi jalanku untuk menjadi Kaisar? Jika semuanya 
berjalan sesuai rencana, saya bisa memiliki segalanya di tangan saya!' 

Terkadang, untuk mengatasi rasa takut, membiarkan kemarahan mengambil alih itu efektif. 

"Itu ... itu semua karena kamu. Beraninya kamu, anggota Yulin yang tidak berharga, 
menatap mata Kaisar masa depan ... " 

Woong! 

"Kuak! Tubuhku!" 

Bahkan sebelum dia bisa melepaskan amarahnya, tubuh sang pangeran mulai melayang di 
udara. 

Chun Yeowun mengambil dua langkah ke depan dan mendekati Zhu Taiyoon, sebelum 
menatapnya dengan tatapan dingin dan kemudian berbicara. 

"Lidah liar seperti itu perlu dipotong." 

"Apa! Beraninya.....!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu bersama klan Blade God Six Martial, dalam mencoba 
menjebak Kultusku, Putra Mahkota Yang Mulia." 

"Kultus?" 

Ketika Chun Yeowun menyebut klan dan tangan mereka yang bergabung, mata Zhu 
Taiyoon melebar. 

Pada awalnya, dia mengira pria itu hanyalah seseorang yang dibawa Zhu Taikhan dari 
beberapa klan Yulin. 
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Namun, pria itu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia berasal dari Sekte Iblis. 

"Tidak... Iblis... Kultus?" 

"Lihat? Anda mengenal kami dengan baik." 

"Tidak? Bagaimana Sekte Iblis bisa ada di sini... di Istana?" 

Ketika Zhu Taiyoon mengetahui bahwa Chun Yeowun berasal dari Sekte Iblis, dia tidak bisa 
menyembunyikan rasa malunya. 

Ketika mereka menjalankan rencana tersebut, sebuah rencana yang telah diajukan oleh 
orang yang bernama Master Dogun, seorang anggota dari klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang, dan Laksamana Lim, Master telah meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada 
masalah dalam pelaksanaan rencana tersebut. rencana dan dengan menyalahkan kejahatan 
pada Sekte Iblis, karena terletak di selatan Sungai Kuning. 

'Apa yang salah sebenarnya?' 

Bahkan sebelum pelaksanaan rencana, Sekte Iblis telah muncul. 

Zhu Taiyoon mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa. 

Chun Yeowun berbicara lagi. 

"Senang mengenalmu. Sekarang, bersiaplah untuk membayar harganya." 

Saat dia mengatakan itu, Chun Yeowun mengangkat tangan kanannya, dan Zhu Taiyoon, 
yang merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, berteriak dengan wajah pucat. 

"A-apa yang kamu rencanakan? Saya adalah putra mahkota Kekaisaran. Beraninya kau 
membuat anggota keluarga Kekaisaran..." 

Gedebuk! 

Sebelum Zhu Taiyoon bisa menyelesaikannya, Chun Yeowun menggerakkan tangan 
kanannya, dan siku sang pangeran patah. 

"Kuakkkkk!" 

Tulang dari sikunya menonjol melalui kulit. 

Tidak mungkin bagi Putra Mahkota Zhu Taiyoon untuk menanggung rasa sakit seperti itu. 

Mengklik lidahnya, Chun Yeowun berbicara. 

"Jadi bagaimana jika kamu berasal dari keluarga Kekaisaran? Hah?." 
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Jika keluarga Kekaisaran begitu tinggi dan perkasa, mereka seharusnya tidak menggunakan 
taktik murahan seperti itu. 

Para kasim segera menjadi marah mendengar teriakan pangeran mereka. 

"Beraninya kau! Bagi Anda untuk menyakiti Yang Mulia! " 

"Mundur sebelum kami menagihmu!" 

Tidak peduli seberapa ketakutan mereka, kesetiaan mereka kepada keluarga Kekaisaran 
lebih kuat. 

Tiga kasim, karena marah, menggunakan pedang Gelombang Tinggi mereka dan 
menyerang Chun Yeowun. 

Cha! Cha! Cha! 

Pedang, yang bisa melengkung seperti cambuk, diarahkan ke Chun Yeowun dari tiga arah. 

"Ugh!" 

"A-apa ini?" 

Tubuh mereka, yang seharusnya bergerak, terhenti. 

Tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, mereka menjadi kaku seperti boneka, dan wajah 
mereka hancur menjadi ketakutan murni. 

Tanpa melihat mereka, Yeowun berbicara. 

"Saya berasumsi Anda tidak menghargai hidup Anda." 

"Apa?" 

Desir! 

Chun Yeowun mengangkat tangan kirinya dan berpura-pura memutar sesuatu. 

Leher ketiga kasim tiba-tiba patah. 

Retak! 

"Kuak!" 

Menjerit kesakitan, mereka mati dengan leher terpelintir pada sudut yang aneh. 

Itu adalah contoh yang efektif. 
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Menyadari bahwa Chun Yeowun tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapa pun, para 
kasim memucat. 

'Dia ... dia membunuh mereka!' 

Pria yang sangat kuat ini tidak peduli apakah itu pejabat kekaisaran atau pangeran. 

Dia adalah seorang tiran sejati. 

Zhu Taiyoon, yang telah berteriak kesakitan karena lengannya yang patah, berteriak 
dengan mata berdarah. 

"Kuaaaak! Beraninya kau, makhluk tidak penting mematahkan lengan anggota keluarga 
Kekaisaran! huk... huk! Aku akan memastikan bahwa setiap anggota Sekte Iblis 
menderita..." 

Retak! 

"Kuaaaaak!" 

Saat dia masih berteriak, lengan kiri Zhu Taiyoon juga patah. 

Seperti lengan kanannya, tulang menonjol dari siku. 

Zhu Taiyoon meninggalkan martabatnya sebagai anggota keluarga Kekaisaran dan mulai 
meneteskan air mata. 

'Orang ini benar-benar nyata.' 

Baru pada saat itulah Zhu Taiyoon merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. 

Dia tahu bahwa jika pria yang berdiri di depannya marah, dia akan benar-benar 
membunuh semua orang. 

Orang-orang Yulin dan bahkan kepala klan akan selalu menundukkan kepala mereka di 
hadapan keluarga Kekaisaran dan pejabat Kekaisaran, tetapi pria ini sama sekali tidak akan 
melakukannya. 

'I-ini adalah Sekte Iblis!' 

Ini benar-benar berbeda dari Yulin. 

Tanpa berkedip, dia telah mematahkan lengan seorang putra mahkota. 

Seolah belum selesai, Chun Yeowun menggerakkan tangannya sekali lagi. 

"Eeeeek!" 
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Ketakutan meresap ke dalam tulang Zhu Taiyoon saat dia khawatir sesuatu yang lain di 
tubuhnya akan patah, jadi dia berteriak. 

"Jangan! Saya menyimpang dari jalan yang benar! Tidak, tidak ada pangeran yang akan 
mengingkari janjinya! Tolong ... tolong biarkan aku pergi! Aku mohon padamu!" 

Kata-kata meminta maaf keluar dari mulutnya yang arogan. 

Dia tahu bahwa kata-kata sombong akan menyebabkan kematiannya. 

Saat dia terus berteriak minta maaf dan meneteskan air mata, Chun Yeowun bergumam 
padanya... 

"Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan bisa memotong lengan, tch, sayang 
sekali saya tidak bisa melakukan itu." 

"A-lengan?" 

Mengerikan! 

Hanya kata-kata itu yang menyebabkan putra mahkota menggigil saat rasa dingin 
menjalari tulang punggungnya. 

'Hmm.' 

Chun Yeowun menatap seseorang dan membuka mulutnya lagi. 

"Yah, karena kemarahanku telah teratasi sampai batas tertentu, aku akan menyerahkan 
Yang Mulia kepada pangeran seperti yang dijanjikan." 

"Dijanjikan? Ugh!" 

Tubuhnya, yang mengapung, mulai bergerak. 

Chun Yeowun menggerakkan tangannya ke arah tertentu dan tubuh Putra Mahkota 
mengikutinya. 

Tubuh Zhu Taiyoon bergerak menuju Zhu Taikhan. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

Dia jatuh ke lantai saat kekuatan yang menahan tubuhnya menghilang. 

"Lakukan apapun yang kamu mau dengannya" 
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Mendengar kata-kata Chun Yeowun, senyum di wajah Zhu Taikhan mencapai telinganya. 

"Apakah lenganmu baik-baik saja? Saudara?" 

Suaranya tidak mengandung satu ons pun kekhawatiran. 

Sebaliknya, itu lebih dekat dengan sarkasme. 

'Zhu Taikhan! Kamu! Kamu keparat!' 

Zhu Taiyoon di lantai tidak merasakan apa-apa selain aib, sementara pangeran Zhu 
Taikhan memandang rendah dia dengan tatapan senang. 

'Bagaimana saya bisa jatuh ke dalam posisi yang begitu memalukan?' 

Saat situasi berbalik melawannya, Putra Mahkota menyesali pilihannya. 

Sebagai hasil dari keserakahannya, dia ingin menggulingkan Zhu Taikhan dan bahkan 
Panglima Tertinggi, tetapi keserakahannya hanya membawa penghinaan. 

Zhu Taikhan berbicara dengannya. 

"Apakah kamu akan mengakui kekalahanmu? Sangat disayangkan bahwa rencana Anda 
yang dirancang dengan hati-hati telah gagal dengan sangat menyedihkan " 

Gedebuk! 

Mendengar kata-kata itu, Zhu Taiyoon nyaris tidak membuka mulutnya dan berbicara 
dengan menggertakkan gigi. 

"... Saya menyaksikan kematian Laksamana Lim. Tidak peduli berapa banyak saksi yang 
ada, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia akan mempercayai putra 
seorang selir daripada saya? " 

Rencana itu pasti gagal. 

Namun, meskipun gagal, ada kelemahan fatal bagi Zhu Taikhan. 

Dia adalah anak dari seorang selir, dan bukan Permaisuri. 

Bahkan jika Zhu Taiyoon disingkirkan, kebaikan Kaisar akan jatuh ke tangan pangeran 
ketiga Zhu Taeseong. 

"Penatua Cheong-su!" 

"... Iya. Yang mulia." 
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Pada panggilan mendadak dari Zhu Taiyoon, Penatua Cheong-su, yang memperhatikan 
situasi, menjawab dengan suara gelisah. 

Dengan nada memohon, Zhu Taiyoon berbicara. 

"Putra Mahkota ini terlalu buta dan akhirnya bercampur dengan orang yang salah. Saya 
harap Anda tidak terlibat dalam hal ini." 

"... hah." 

Bahkan ketika situasinya ternyata seburuk itu, Zhu Taiyoon sebenarnya menolak untuk 
menyerah. 

Bahkan Penatua Cheong-su kehilangan kata-kata. 

Ketika dia pertama kali tiba di istana Kekaisaran sebagai utusan, dia merasa bahwa Putra 
Mahkota Zhu Taiyoon cukup ambisius. Tapi sekarang nafsu kekuasaannya adalah satu-
satunya hal yang bisa dilihatnya. 

"Jika anggota klan Anda, berpaling dari situasi ini ..." 

"Kamu tidak akan pernah menjadi pewaris berikutnya." 

"Apa? Siapa yang berani... ugh?" 

Zhu taiyoon, yang menjadi marah pada suara seseorang yang memotong kata-katanya, 
mencoba untuk bangun. 

Namun, dia terlalu lelah untuk bergerak. 

Pak! 

"Pangeran Zhu Taikhan ini, menyapa Kaisar Besar!" 

"Kaisar Agung !!!" 

Dimulai dengan teriakan Zhu Taikhan, semua pejabat di dalam aula bawah tanah berlutut 
di depan pria bermartabat berjubah emas yang berdiri di pintu masuk. 

Zhu Taiyoon, yang shock, berbicara dengan suara gemetar. 

"Ugh, K-Kenapa Yang Mulia di Kuil Kerajaan ..." 

Orang yang dengan anggun muncul di Kuil adalah Zhu Taewon, Kaisar Kekaisaran 
Daemyeong. 

Source : 
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Chapter 375 
375: The Imperial Escort (3) 

Wajah yang menggambarkan martabat, dan tampilan naga yang agung. 

Pria paruh baya berjubah emas bahkan tidak perlu berbicara agar orang lain mengerti 
bahwa dia adalah sosok yang berwibawa. 

Di depan mereka, berdiri Kaisar, Zhu Taewon. 

'Uh, mengapa Yang Mulia ada di sini? Ah! Apakah mereka semua datang?' 

Putra Mahkota Zhu Taiyoon, yang matanya tertuju pada orang-orang yang berdiri di 
belakang Kaisar, segera jatuh ke dalam jurang keputusasaan dan ketakutan total. 

Orang yang mengenakan jubah merah mengkilap dan ornamen indah, adalah Laksamana 
Yuk Cheong-un dari Tombak Barat, berdiri di depan dua pelayannya. 

Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengaudit di dalam Istana Kekaisaran. 

Di sebelah kanan Laksamana Yuk Cheong-un, berdiri tiga orang kasim berseragam biru 
laut. 

Itu adalah Laksamana Kardinal Tombak, Seo Tae-sik, dan dua pelayannya. 

Dua kasim teratas Istana Kekaisaran, yang memegang kekuasaan tak terbantahkan, telah 
muncul di samping Kaisar. 

Selanjutnya, 

'Panglima Tertinggi!' 

Berdiri di sisi kanan Kaisar, mengenakan jubah formal kelas dua, adalah seorang pria paruh 
baya yang tampan, kepala Pengawal pertama dan Panglima Tertinggi, Baek Jagi. 

Di sebelahnya, berdiri seseorang yang memancarkan energi unik, Komandan Utara, 
Yeongjo. 

Semua pemimpin seniman bela diri Istana Kekaisaran telah berkumpul di kuil bawah 
tanah. 

'Kaisar juga ada di sini. Ini merepotkan.' 

Meskipun Kaisar masuk, Chun Yeowun tampak tenang secara misterius. 
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Itu tidak mengejutkan baginya karena dia sudah merasakan energi mereka ketika mereka 
memasuki kuil kerajaan. 

Dia hanya peduli tentang 2 hal. 

"Yang Mulia!" 

Ta! Ta! Ta! Ta! Gedebuk! 

Zhu Taiyoon, yang benar-benar terkejut dan tidak percaya, segera berlari ke arah Kaisar 
dan berlutut. 

Kedua lengannya yang patah, sikunya yang mencuat, dan pendarahan dari hidungnya, 
menggambarkan siksaan tanpa ampun dan penderitaan menyakitkan yang telah ia alami. 

"Yang Mulia! Tolong selamatkan saya. Pangeran merencanakan untuk membunuhku, 
Laksamana Lim kehilangan nyawanya dan aku dipukul dan terluka! " 

"Ha!" 

Pangeran Zhu Taikhan tidak bisa menahan napas saat mendengar kata-kata Putra Mahkota 
dan menyadari perubahan sikapnya yang tiba-tiba. 

Dia selalu tahu bahwa Putra Mahkota berperilaku berbeda di depan Kaisar, dan seperti 
yang diharapkan, putra mahkota tidak banyak menyimpang dari sifatnya. 

Namun, mata Kaisar, yang biasanya mendengarkan putra sulungnya dengan penuh 
perhatian, menjadi dingin. 

"Yang Mulia!" 

Rasa dingin yang sedingin es itu membuat Zhu Taiyoon bingung. 

Karena dia adalah putra tertua dan satu-satunya putra almarhum Permaisuri, Kaisar selalu 
memperlakukannya dengan hangat dan penuh kasih sayang. 

Namun, pada saat itu, mata Kaisar penuh dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan. 

"Tidak! Itu tidak benar! Yang Mulia! Tidak. Ayah! Ini semua..." 

"Tidak bisakah kau tutup mulutmu saja!" 

Zhu Taiyoon berusaha mati-matian untuk membujuk Kaisar, tetapi ekspresinya menegang 
pada saat itu. 

Saat Kaisar berteriak padanya, pikiran Zhu Taiyoon menjadi kosong. 
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"Apakah menurutmu aku, Kaisar, tidak memiliki telinga dan mata? Saya selalu memberi 
Anda kesempatan kedua ketika Anda membuat kesalahan, tetapi kali ini Anda melewati 
batas." 

"Eh, ini bukan..." 

"Hah! Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu apa yang Anda dan pasangan Anda lakukan?" 

'!!!' 

Kata-kata tajam Kaisar memotong begitu dalam di hati Zhu Taiyoon sehingga kata-katanya 
tersangkut di tenggorokannya. 

Meskipun dia berhasil mendapatkan dukungan dari banyak pejabat, termasuk Laksamana 
Lim, menjadikan mereka sekutu sumpahnya, kekuasaan di istana Kekaisaran selalu 
berputar di sekitar Kaisar. 

Ini berarti bahwa tidak ada sudut di dalam istana kekaisaran di mana mata dan telinga 
Kaisar tidak ada. 

"Tidak, ini salah paham! Laksamana Lim dan aku menemukan bahwa pangeran ke-2 telah 
bekerja sama dengan Sekte Iblis untuk mencuri harta Yang Mulia, Kaisar!" 

Kekecewaan Kaisar semakin dalam pada kata-kata Zhu Taiyoon, saat dia dengan putus asa 
bersikeras bahwa dia tidak bersalah. 

Kaisar memanggil Seo Tae-sik, Laksamana Kardinal Tombak, yang berdiri di belakangnya. 

"Laksamana Seo." 

"Ya yang Mulia." 

"Hubungi mereka." 

Setelah mendengar perintah Kaisar, Laksamana Seo Tae-sik melihat para pejabat di 
ruangan itu dan berteriak. 

"Tugas inspeksi telah berhasil dilaksanakan atas perintah Yang Mulia." 

"Inspeksi?" 

Zhu Taiyoon tidak mengerti apa yang dikatakan, terutama pemeriksaan yang mereka 
bicarakan. 

Tapi dia segera mengetahuinya. 
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Di antara kasim Tombak Timur yang berbaring rata di lantai dan menundukkan kepala, 
lima kasim bangkit dan mendekati kaisar yang berada di dekat pintu masuk. 

'Apa? Siapa mereka?' 

Para kasim yang mendekati kaisar dengan cepat berlutut dengan satu lutut. 

Yang memimpin berteriak. 

"Pemimpin kelompok Kardinal Spear, Shim Hyung, telah menyelesaikan tugas inspeksi dan 
menyapa Yang Mulia!" 

"Bicaralah." 

Wajah Zhu Taiyoon mengeras. 

Yang mengejutkan, kelima kasim itu adalah anggota Kardinal Spear. 

'Mengapa mereka ada di sini?' 

Zhu Taiyoon terlalu terkejut untuk mengerti. 

Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi, dia mengira bahwa mereka adalah 
kasim Tombak Timur yang telah bekerja bersamanya. 

Bahkan pemimpin kelompok Tombak Timur, kasim yang telah dijanjikan jabatan wakil 
Laksamana, bingung. 

'Sial! Kami melakukan yang terbaik untuk menemukan mata-mata, dan mereka berada 
tepat di sebelah kami sepanjang waktu!' 

Yang disebut Tombak Timur bahkan tidak tahu bahwa masih ada mata-mata Tombak Barat 
dan Tombak Kardinal di dalamnya. 

Untuk mencegah organisasi tiga kasim tumbuh kecanduan kekuasaan dan untuk menjaga 
semua orang di cek, masing-masing memiliki mata-mata sendiri dalam dua organisasi 
lainnya. 

Namun, Tombak Timur mengira bahwa mereka telah menyingkirkan semua mata-mata, 
jadi sama sekali tidak terduga untuk melihat 5 mata-mata tiba-tiba muncul. 

Yah, mengidentifikasi mata-mata adalah tugas terberat ketika sebuah organisasi terdiri 
dari banyak orang. 

"Melaporkan." 

"Kami telah menerima pesanan." 
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Pemimpin kelompok, yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas perintah Laksamana Seo 
Tae-sik, menceritakan semua yang dia ketahui tentang skema Zhu Taiyoon dan Laksamana 
Lim. 

"Itu sekitar setengah tahun yang lalu ketika saya memulai tugas saya sebagai penjaga 
Tombak Timur. Tiga bulan lalu, kami memperhatikan bahwa Putra Mahkota sering 
mengunjungi Rumah Timur, markas besar Tombak Timur. Dan..." 

Karena dia bukan anggota berpangkat tinggi, dia tidak dapat mengumpulkan detail lengkap 
tentang apa yang terjadi, tetapi dia menyadari bahwa Zhu Taiyoon telah bergandengan 
tangan dengan anggota klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Mulut para petugas Kardinal Tombak melebar sementara wajah Zhu Taiyoon memutih 
seperti hantu. 

Setelah seluruh laporan diberikan, Kaisar berbicara dengan suara dingin. 

"Apakah kamu baru saja menyerang Kuil Kerajaan dan memusnahkan Penjaga, hanya 
untuk naik takhta?" 

"Y-Yang Mulia ..." 

"Saya sangat kecewa. Ini salahku bahwa kamu menjadi seperti ini. Anda seharusnya 
dibesarkan dengan ketat seperti pangeran lainnya. " 

Alih-alih menyalahkan pelakunya, kaisar menyalahkan dirinya sendiri karena tidak 
mendisiplinkan putranya. 

Zhu Taiyoon, yang sudah tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam, terdiam saat 
dunia menjadi gelap gulita di matanya. 

Mengetahui sifat keras kepala Kaisar, tidak ada artinya membuat alasan, terutama karena 
laporan sudah diberikan. 

"Panglima Tertinggi. Tangkap mereka segera dan tangkap semua orang." 

Atas perintah Kaisar, senyum kepuasan muncul di wajah Panglima Tertinggi. 

Dia merasa dipermalukan ketika East Spear mencoba menangkap para penjaga, tetapi 
karena situasinya telah terbalik, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. 

Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. 

"Terima perintah dari Yang Mulia. Komandan Utara!" 

"Iya!" 
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"Memenuhi perintah Yang Mulia!" 

Ketika Panglima Tertinggi Pengawal memanggil Yeongjo, Komandan Utara, dia langsung 
bergerak seolah menunggu perintah turun. 

Langkah!Langkah!Langkah!Langkah!Langkah! 

Pada saat yang sama, Pengawal berbaju besi mulai muncul dan berbaris di aula bawah 
tanah. 

Jumlah Penjaga yang terus berdatangan sulit dihitung. 

'Ah! Apa? Sangat banyak?' 

Mata Zhu Taikhan bersinar. 

Saat barisan Penjaga terus mengalir seperti air, seluruh aula sepertinya dipenuhi oleh 
mereka. 

Jumlah Penjaga sudah mencapai dua ratus. 

Komandan Utara kemudian dengan keras memerintahkan mereka 

"Tangkap semua kasim dari Tombak Timur!" 

"Iya!!!" 

Kemarahan dan Kegembiraan muncul di wajah para Penjaga karena mereka telah 
menunggu hari ini. 

Kesempatan emas untuk membayar kembali para kasim atas semua perlakuan buruk yang 
mereka berikan kepada mereka. 

"Jangan bergerak!" 

"..." 

Laksamana Lim sudah mati, dan Kaisar sendiri muncul untuk mengirim jiwa mereka ke 
neraka, para kasim telah menyadari bahwa Tombak Timur akan menjadi sejarah yang 
terlupakan. 

Satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka lakukan adalah diseret dengan tali. 

Kaisar tidak berhenti di situ, dan dengan suara yang masih penuh amarah dan amarah, dia 
menunjuk Zhu Taiyoon dan memberi perintah lagi. 

"Bawa dia juga, dan kunci dia di istananya" 
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"Ugh!" 

Atas perintah Kaisar, Pengawal mendekati Zhu Taiyoon yang berlutut di lantai dengan 
sedih. 

"Maafkan kekasaran kami. Yang mulia." 

"Kamu!!" 

Karena dia berasal dari keluarga Kekaisaran, Pengawal tidak bisa mengikatnya dengan tali, 
jadi mereka mengangkatnya dengan lengannya yang patah. 

Zhu Taiyoon, yang diseret keluar, berteriak sekuat tenaga, menyadari bahwa itu adalah 
kesempatan terakhirnya. 

"Ayah! Anda tidak bisa melakukan ini! Bajingan kotor Zhu Taikhan itu berkolusi dengan 
anggota Yulin dan dengan Sekte Iblis juga! Dia membunuh Laksamana Tombak Timur dan 
membuatku seperti ini! Kenapa kau memperlakukanku seperti ini!" 

Dia menangis dan berteriak, tetapi kaisar bahkan tidak memandangnya. 

Kekecewaan yang dirasakan putranya telah mencapai puncaknya. 

"Ayah! Ayah! TOLONG!!!" 

Mimpi bahagia Zhu Taiyoon untuk mendapatkan semua yang dia inginkan, dalam waktu 
yang sangat singkat, berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. 

Lebih mengejutkan lagi, bahkan setelah diseret keluar, ayahnya, sang Kaisar, tidak 
menanggapinya. 

'Yang Mulia selangkah lebih maju, jadi rencana Putra Mahkota telah berakhir dengan 
kegagalan' 

Kaisar berhati dingin, yang tidak membiarkan ketidakadilan terjadi, bahkan ketika 
dilakukan oleh putra kesayangannya. 

Ketika suara putra mahkota tidak lagi terdengar di aula bawah tanah, Kaisar bergerak 
dengan langkah mantap dari pintu masuk ke tengah aula. 

"Sekarang bisnis putra kesayangan saya telah diurus, saya perlu mengurus hal-hal lain." 

"Ah!" 

Mengikuti Kaisar, dua Laksamana, pelayan mereka, Panglima Tertinggi dan Panglima Utara 
bergerak, tapi itu bukan akhir. Kasim Tombak Barat dan Tombak Kardinal bergegas masuk 
dan membentuk dua garis, mengelilingi batas luar aula. 
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'Dia membawa semua orang?' 

Zhu Taikhan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Dia mengira bahwa semuanya telah diselesaikan, tetapi tampaknya tidak demikian. 

Ada sekitar 400 orang di dalam aula saat ini. 

Berbeda dengan Kaisar, yang masih penuh martabat, ekspresi kedua Laksamana, dan 
Panglima Tertinggi, terdistorsi. 

Alasannya sederhana. 

"Kasar sekali! Beraninya kau berdiri tegak ketika Yang Mulia, Kaisar Agung Kekaisaran, 
telah tiba!" 

Panglima Tertinggi berteriak dengan marah. 

Sebelumnya, ketika Kaisar tiba di aula bawah tanah Kuil Kerajaan, Zhu Taikhan dan yang 
lainnya langsung berlutut. 

Namun, ada beberapa orang yang tidak melakukannya. 

Mereka adalah Chun Yeowun, seorang pria dengan rambut hitam panjang, dan 4 orang 
yang mengenakan seragam Penjaga. 

Kaisar tutup mulut karena dia memutuskan untuk berurusan dengan putranya dan 
Tombak Timur terlebih dahulu. tetapi sekarang setelah mereka disingkirkan, tindakan 4 
orang ini tidak dapat diterima olehnya. 

'Unit itu berantakan. Mereka tampaknya milik unit Selatan, tetapi bagaimana orang-orang 
ini bisa melakukan penghujatan seperti itu di hadapan Yang Mulia? !' 

Di mata Panglima Tertinggi, Baek Jagi, para pria berseragam Pengawal harus berlutut dan 
menyapa kaisar. 

Tentu saja, bukan hanya para penjaga, siapa pun di Kekaisaran harus berlutut di depan 
Yang Mulia. 

"Yah, kamu tahu, aku tidak bisa berlutut sekarang ..." 

Astaga! 

"Y-Yang Mulia!" 

Kaisarlah yang telah menghentikan Panglima Tertinggi untuk maju ke depan. 
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Ketika kaisar mengangkat tangannya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti, 
Panglima Tertinggi yang ingin mengatakan sesuatu terdiam. 

Melanggar perintah kaisar berarti mengkhianati otoritasnya. 

"Apakah ini anggota Wulin yang ikut denganmu?" 

Zhu Taikhan, yang masih berlutut, terkejut. 

Meskipun dia belum mengungkapkan siapa mereka, kaisar berhasil menyimpulkan 
hubungan antara dia dan mereka dengan wawasannya. 

Tentu saja, itu hanya prediksinya, hanya berdasarkan fakta bahwa mereka tidak berlutut. 

"Tidak, saya tidak membawa mereka, tetapi mereka memang membantu saya." 

Zhu Taikhan berbicara dengan hati-hati. 

Kaisar menakutkan, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chun Yeowun. 

Setelah mendengar kata-katanya, Kaisar tampak berpikir sejenak. 

'Tidak mungkin orang Yulin bisa seberani ini. Jadi, mereka pasti dari sana?' 

Dia belum menyaksikan semuanya. 

Namun, kaisar telah melihat pemuda berjubah hitam secara brutal mematahkan lengan 
putra sulungnya, Zhu Taiyoon. 

Dia tidak pernah melibatkan kehidupan pribadi dengan masalah pekerjaan, tetapi dia tidak 
bisa tidak merasa tersinggung. 

Melihat Chun Yeowun dan Pengawal, kaisar membuka mulutnya. 

"Kamu dari Sekte Iblis?" 

Satu-satunya orang Wulin yang bisa berhubungan dengan Zhu Taikahn adalah anggota 
Sekte Iblis, di mana dia dikirim sebagai utusan. 

Tidak mungkin bagi kelompok Yulin untuk membantunya. 

Chun Yeowun, yang masih menonton, menyatukan tangannya dan berkata. 

"Saya ingin pergi begitu saya berhasil menyelesaikan semuanya dengan tenang, tetapi 
seperti yang Anda tahu, semuanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Merupakan suatu 
kehormatan untuk bertemu dengan Yang Mulia. Saya Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis 
saat ini." 
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"Tuan?" 

Mata kaisar melebar mendengar kata 'Tuan', dia tahu bahwa pria ini kuat, ini menjadi jelas 
ketika dia mematahkan lengan Zhu Taiyoon tanpa menyentuhnya, tetapi baginya untuk 
menjadi Penguasa Sekte Iblis tidak dapat diprediksi. 

Grrrr! 

Berbeda dengan kaisar yang terkejut, para komandan dan para Laksamana marah. 

Meskipun keluarga Kekaisaran dan Wulin memiliki perjanjian non-agresi, tindakan Chun 
Yeowun dapat dianggap pengkhianatan di mata orang lain. 

Bang! Kwakwa! 

Laksamana Tombak Barat Yuk Cheong-un, seorang Master Superior, melangkah maju 
dengan marah. 

Dengan setiap langkah yang dia ambil, lantai di bawahnya retak. 

Yuk Cheong-un, berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, 
berteriak dengan suara penuh amarah. 

"Kamu tidak sopan! Beraninya kau bertindak seperti itu terhadap Kaisar? Kamu harus 
menderita..." 

Membuang! 

"Ah! 

Ujung pedang yang tajam tiba-tiba menyentuh lehernya. 

'K-kapan pedang ini?' 

Laksamana Tombak Barat bahkan tidak melihat pedang itu ditarik. 

Sesaat sebelumnya, mereka tampak seperti Pengawal biasa, tetapi sekarang salah satu dari 
mereka mengarahkan pedangnya ke lehernya. 

"Kasim tua tidak boleh tidak sopan terhadap Penguasa Sekte Iblis. Perjanjian Non-agresi 
ditandatangani dengan kedua belah pihak pada pijakan yang sama. Kami tidak bekerja di 
bawah Anda." 

"... ilmu pedang yang cepat. Kamu pasti Marakim." 

Itu adalah Great Guardian Marakim, mengenakan topengnya. 
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Komandan Utara Yeongjo adalah orang yang menebak identitasnya. 

Komandan Yeongjo, yang dikatakan sebagai pendekar pedang terbaik di Istana Kekaisaran, 
memiliki kenalan dengan orang-orang Yulin. Dia dapat mengidentifikasi pria ini, karena 
perintah terus-menerus yang dia terima dari Kaisar untuk mengamati Wulin. 

"Reputasi Anda merusak Anda. Anda disebut Raja Kematian, karena Anda mengendalikan 
hidup dan mati di medan perang. Tapi!" 

Dentang! 

Yeongjo mencabut pedangnya dari sarungnya dan mengarahkannya ke Marakim. 

Dengan tatapan dingin, itu dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak senang. 

"Beraninya kau menghunus pedangmu di depan Yang Mulia, Kaisar Kekaisaran 
Daemyeong, dan membahayakan anggota istananya, seorang Laksamana?" 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Begitu dia selesai berbicara, para Pengawal mulai bergerak dengan perisai mereka 
dipegang di depan mereka. 

Ini adalah taktik tentara yang dimaksudkan untuk menurunkan moral musuh. 

Namun, itu tidak menurunkan moral siapa pun, tetapi hanya membuat hati para anggota 
Sekte Iblis gusar. 

Chuu! 

"Hah!" 

"Api qi?" 

Sebuah pedang bergerak sendiri, menarik garis di tanah di depan para Penjaga, dan 
menebas beberapa perisai. 

Berkat itu, para Pengawal tidak punya pilihan selain berhenti. 

"Wow..." 

Phak! 

Di depan Pengawal itu, seseorang dari sisi Chun Yeowun, mengenakan seragam Penjaga, 
berjalan mendekat dan menghalangi jalan mereka ke depan, untuk menghentikan mereka 
mengambil langkah maju lagi. 
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Rambut merah terungkap di bawah helm pria itu, dia adalah Lee Hameng. 

Whoo! 

Pedang Lee Hameng berkobar dengan api. 

"Ini adalah peringatan. Mereka yang menghunus pedang akan langsung dibunuh." 

Sebuah peringatan yang menanamkan rasa takut di hati setiap orang... 

Akibatnya, Pengawal menelan ludah tanpa menyadarinya. 

"Api ... raja api!" 

Helaan napas keluar dari mulut Yeongjo. 

Saat dia melihat rambut merah, dia langsung mengenali siapa itu. 

'Penguasa Sekte Iblis! Raja Kematian dan Raja Api? Bagaimana monster-monster ini bisa 
menyusup ke Istana Kekaisaran tanpa sepengetahuan siapa pun? ' 

Lord of the Demonic Cult yang baru tidak terlalu terkenal di istana, tapi semua orang di 
Wulin tahu seberapa kuat kedua Guardian itu... 

Mereka adalah seniman bela diri yang sangat terampil dan monster tanpa belas kasihan 
yang tak berperasaan. 

Tak! 

Salah satu orang yang masih berlutut tiba-tiba berdiri. 

Seorang wanita dengan tubuh menggoda dan rambut jatuh ke pinggang. 

Para Komandan sangat mengenalnya. 

"Oh! Wali!" 

Mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bahwa mereka memilikinya di tengah 
situasi kacau dengan Sekte Iblis. 

Jika Penjaga, Ran-yeong, prajurit tersembunyi terkuat di Istana Kekaisaran maju ke depan, 
maka Sekte Iblis pun akan kesulitan. 

'Dia mungkin Raja Api! Tapi dia adalah seorang wanita yang telah hidup selama ratusan 
tahun. Tidak peduli seberapa terampil orang-orang itu, mereka hanyalah anak-anak di 
depan pengalaman panjang dan keterampilannya yang luar biasa. Hehehe.' 
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Menyingkir! 

Saat api berputar di sekitar tubuhnya, dia tampak seperti inkarnasi Qilin. 

Melihat keindahannya, Laksamana Seo Tae-ski tersenyum. 

"Orang-orang dari Sekte Iblis, kamu hanya memiliki api di pedangmu, tapi ini, ini adalah 
kekuatan sebenarnya dari Istana Kekaisaran ..." 

Heeeing! 

"Tahan!?" 

Laksamana Seo Tae-sik, yang merasa menang, tidak bisa mempercayai matanya. 

Api Ran-yeong, yang seharusnya mengancam Sekte Iblis, tiba-tiba mengepung para Penjaga 
dan kasim. 

Mereka diasingkan dari sekutu mereka. 

"Ini, Penjaga! Apa artinya ini?" 

Mengabaikan pertanyaan bingung Laksamana Seo Tae-sik, Ran-yeong berteriak kepada 
tiga ratus orang yang telah dihalangi oleh api. 

"Siapa pun yang mengancam Penguasa Sekte Iblis, aku, Ran-yeong, bersumpah akan 
membakar mereka menjadi abu!" 

"!?" 

Setelah mendengar hal yang paling aneh yang pernah ada, para komandan menjadi benar-
benar terdiam. 

Seorang wanita yang seharusnya menjadi sekutu terkuat mereka baru saja memberi 
mereka peringatan yang sangat agresif. 
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