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Chapter 376 
376: The Imperial Escort (4) 

Seorang Penjaga Kekaisaran; kekuatan tersembunyi yang melindungi Kuil Kerajaan. 

Bahkan di dalam Istana Kekaisaran, sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya. 

Hanya Kaisar dan komandannya serta beberapa laksamana yang melindunginya yang 
mengetahui keberadaannya 'Ran-yeong.' 

Inkarnasi Qilin hanya ada demi melindungi harta Kekaisaran. 

Alih-alih melindungi mereka, apinya diarahkan ke Pengawal. 

"Sudah dua puluh tahun sejak terakhir kali aku melihatmu." 

Kaisar sepertinya mengingat sesuatu saat dia mencoba mempertahankan ekspresi tenang. 

Pertama kali mereka bertemu adalah hari dia mewarisi takhta. 

Sebagai Kaisar muda dan energik, dia telah jatuh cinta dengan rambut merah menawannya 
yang mempesona yang tidak pernah terlihat di dunia luar. 

"Kecantikannya masih ada." 

Sungguh menakjubkan bahwa kecantikannya yang memesona masih tetap ada. 

Namun, sejak hari itu dan seterusnya, dia berhenti mengunjunginya karena dia mengetahui 
bahwa dia telah melindungi harta karun di Kuil Kerajaan sejak berdirinya Kekaisaran. 

"Apakah kamu menyadari arti dari tindakanmu? Wali!" 

Panglima Tertinggi Baek Jagi berteriak dengan wajah merah. 

Benar-benar tidak dapat diterima bahwa Kekuatan tersembunyi yang melindungi harta 
Kekaisaran sekarang menikam Kaisar dari belakang. 

"Panglima Tertinggi Pengawal Kekaisaran. Saya telah melihat Anda sebelumnya sebagai 
seorang prajurit muda, dan sekarang Anda sudah cukup kuat untuk meneriaki seorang 
wanita." 

Tentara. 

Meskipun dia berada di bawah Kaisar, dia masih pejabat berpangkat tertinggi di Pengawal 
Kekaisaran. 
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Baek Jagi, yang telah dibawa ke dalam kelompok Komandan Utara karena pengalaman 
lapangannya yang luas, dengan cepat menjadi komandan provinsi pada usia muda 34 
tahun. 

"Batuk!" 

Baek Jagi bingung dengan kata-kata Ran-yeong dan terbatuk. 

Dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya pada hari dia diangkat sebagai komandan 
provinsi, dan beberapa hal memalukan telah terjadi di antara mereka. 

[Ini lucu, bagi seorang wanita untuk menjadi Penjaga terkuat di Istana Kekaisaran.] 

Menyingkir! 

[Uhhh! Seragamku terbakar!] 

Dia mengolok-oloknya, dan Ran-yeong telah membakar seragamnya. 

Kenangan memalukan itu kembali muncul di benaknya. 

"Untuk apa membicarakan masa lalu! Wali! Ini adalah pengkhianatan! Melindungi Sekte 
Iblis yang mencoba menyakiti Kaisar adalah pengkhianatan!" 

Dentang! 

Panglima Tertinggi telah menghunus pedangnya yang paling berharga, yang hampir tidak 
pernah dia tarik. 

Itu adalah pedang terkenal yang ketajamannya meningkat, semakin kuat lawannya. 

Ketika dia melihat ukiran di tubuh pedang itu, mata Lee Hameng berbinar. 

"Pedang Prajurit Mulia!" 

Pedang Prajurit Mulia. 

Pedang terkenal ini dibuat oleh Ou Zhizi, seorang pengrajin ahli dari dinasti Chu. 

Meski tidak terbuat dari baja dingin, pedang buatannya diketahui cukup tajam untuk 
memenggal kepala kuda atau sapi dalam sekali tebas. 

Woong! 

Pedang Prajurit Mulia melepaskan energi hitam kebiruan. 

"Aku akan menghukummu dengan pedang yang diberikan kepadaku oleh Yang Mulia." 
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Baek jagi, yang telah mengumpulkan banyak prestasi saat menaklukkan barbar Utara 
selama pemerintahan mantan kaisar, diberikan salah satu dari sepuluh pedang terkenal 
yang disimpan sebagai milik keluarga Kekaisaran. 

'Hoo! Pedang itu adalah hal yang nyata.' 

Bahkan Lee Hameng, yang jarang menunjukkan minat pada hal-hal seperti itu, jelas tertarik 
pada pedang berharga ini. 

Di sisi lain, Baek Jagi, yang mencabut pedangnya, menatap tajam ke mata Ran-yeong. 

'Wali. Saya percaya bahwa Anda belum melupakan kesetiaan abadi Anda kepada Yang 
Mulia.' 

Mantan kaisar sangat tertarik dengan seni bela diri. 

Dia sering membawa tentara dari Istana Kekaisaran untuk bersaing dengan Ran-yeong. 

Pada saat itu, Pedang Prajurit Mulia selalu dibawa ke kuil bawah tanah untuk pertempuran 
itu. 

'Aku tidak tahu tipuan macam apa yang mereka mainkan padamu, tapi tolong lihat 
kebenarannya dan kembalilah ke sisi Yang Mulia' 

Itulah tujuan sebenarnya Baek Jagi. 

Untuk mengingatkannya pada kenangan dan kesetiaan yang seharusnya dia tunjukkan 
kepada Kekaisaran. 

Dia pikir itu mungkin kesalahan dalam penilaiannya yang membuatnya memutuskan untuk 
mengembalikannya pada Kekaisaran tempat dia menghabiskan hampir dua ratus tahun. 

"Haa!" 

apa! 

Baek Jagi melompat ke depan dan meraih Ran-yeong, yang berdiri di depan Chun Yeowun. 

Baek Jagi sekarang sudah pensiun dari tugas aktif, tetapi dia masih tetap menjadi Panglima 
Tertinggi. 

Pedangnya yang indah, yang memancarkan energi yang menghancurkan, menarik banyak 
sinar di udara pada saat yang bersamaan. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Mereka semua berisi niat untuk menebasnya. 
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Serangan itu seharusnya menyerangnya secara vertikal, memotongnya menjadi dua. 

Namun, bahkan saat dia mendekat, Ran-yeong tidak bergerak satu langkah pun. 

'Energi ini?' 

Energi yang dipancarkan pedangnya tampak familiar baginya. 

Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak dari posisinya. 

Menyingkir! 

Saat dia mengangkat tangan kanannya, dinding api membubung ke udara. 

Meskipun serangannya begitu canggih, sinar pedang menghilang dengan segera ketika 
diblokir oleh dinding pertahanan yang terbuat dari api. 

'Kau pikir itu bisa menghentikanku? Betapa naifnya!' 

Baek Jagi tahu bahwa triknya tidak akan berhasil. 

Pedang Mulia Prajuritnya yang berharga memotong api, beringsut ke lehernya. 

Dentang! 

Ran-yeong menggunakan pengalamannya untuk menangkap pedang Panglima Tertinggi 
yang diselimuti energi hitam kebiruan di antara telapak tangannya, yang telah diperkuat 
dengan energi internal. 

'Apakah Anda menghentikannya dengan tangan Anda? Sungguh, betapa mengerikannya!' 

Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, dia telah berkompetisi dengannya beberapa kali 
sebelumnya tetapi tidak pernah bisa mengalahkannya. 

Namun, tujuan Panglima Tertinggi bukanlah untuk menekannya. 

Tujuannya adalah sesuatu yang lain. 

Baek Jagi berbicara sambil menggunakan qi-nya untuk mendorong pedang. 

"Wali! Apakah Anda tidak ingat teknik ini? Bukankah Anda membuatnya untuk Yang Mulia 
yang membawa pedang ini? " 

Baik. 

Teknik pedang yang digunakan Panglima Tertinggi, telah diciptakan olehnya. 
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Dengan menunjukkannya padanya, dia ingin membuatnya mengingat kesetiaan yang dia 
miliki terhadap keluarga Kekaisaran. 

"Ingat momen itu." 

Dengan kata-kata itu, mata Baek Jagi bertemu dengan mata Ran-yeong. 

Pedang gemetar di tangannya berhenti. 

"Ah!" 

Mata Baek Jagi berbinar berpikir bahwa dia telah mencapai tujuannya. 

Pada saat itu juga, 

Retak! 

'Patah... Ah!?' 

Wajah cerah Baek Jagi, tiba-tiba berubah. 

Hadiah dari Yang Mulia Kaisar, Pedang Prajurit Mulia yang legendaris, yang dia hargai lebih 
dari nyawanya sendiri, telah rusak. 

"Saya ... myyyyyy sworrrrddddddd!" 

Saat mereka mengikuti pecahan pedang yang jatuh ke tanah, mata Baek Jagi dipenuhi 
dengan keputusasaan, kesedihan, dan kesedihan yang mendalam. 

Suara kesal Ran-yeong kemudian memasuki telinganya. 

"Apa yang harus saya ingat? Jangan memaksakan ingatan bodohmu pada seorang wanita 
yang hampir tidak kamu kenal." 

"Kamu, kamu..." 

Hei! Pang! 

"Kuak!" 

Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, nyala api berbentuk tombak telah mengenai 
dadanya. 

Tubuhnya, yang telah terkena qi api, terlempar ke belakang saat qi menembus dadanya. 

Bang! 

"Panglima Tertinggi!" 
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Yeongjo, Komandan Utara, menangkapnya saat dia terbang melintasi ruangan. 

Pak! 

'Ini!' 

Tatatatata! 

Dia berhasil menangkap Panglima Tertinggi, tetapi kekuatan serangannya begitu kuat 
sehingga bahkan tubuhnya terdorong ke belakang. 

Bahkan pendekar pedang terbaik di Istana Kekaisaran tidak bisa mencapai levelnya. 

"Hah! Pada akhirnya, kamu tidak berbeda dengan laki-laki lain yang terobsesi dengan masa 
lalu." 

Bagi Ran-yeong, kenangan di kuil tidak pernah dianggap sebagai kenangan bahagia, dia 
bahkan tidak menganggapnya sebagai kenangan. 

Itu hanya periode siksaan psikologis saat dia mengalami kesepian yang parah karena 
kehilangan rekan-rekan pemimpin sektenya, dan mempertahankan kesetiaannya untuk 
menyelesaikan perintah terakhir dari Tuhannya. 

Dia sudah mulai melupakan semua rasa sakitnya saat dia diberi harapan baru, tetapi pria 
rendahan ini baru saja memaksanya untuk mengingatnya. 

"Kuak!" 

Kreakkkkk! 

Udara putih mulai mengalir dari mulut Baek Jagi. 

Bahkan jika dia ingin menyerang, Pedang Mulia Prajuritnya yang berharga telah patah. 

Selanjutnya, dia harus fokus menenangkan api yang membakar organ-organnya. 

Saat Panglima Tertinggi terluka, Laksamana Seo Tae-sik berteriak sambil mengarahkan 
jarinya ke arahnya. 

"Wali! Apakah Anda benar-benar akan mengkhianati Yang Mulia, Kaisar?" 

"Mengkhianati? Siapa yang mengkhianati siapa, Laksamana?" 

"Bukankah tindakanmu merupakan pengkhianatan dan pemberontakan melawan 
Kekaisaran? Bukankah itu yang kamu lakukan?" 
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Mendengar kata-kata Seo Tae-sik, Ran-yeong menggelengkan kepalanya dan menjawab 
dengan seringai. 

"Wanita di depanmu ini, telah hidup untuk Sekte sejak dia lahir. Di masa lalu, saya 
diperintahkan oleh Lord of the Demonic Cult untuk melindungi harta karun di Kuil 
Kerajaan, jadi bagaimana Anda bisa menyebut ini pengkhianatan? 

Kata 'pengkhianatan' adalah sesuatu yang paling dibenci Ran-yeong. 

Dia adalah salah satu anggota paling setia dari Sekte Iblis. 

Namun, meskipun dia tahu tentang keberadaannya, Seo Tae-sik, sang Laksamana, tidak 
mungkin mengetahui tentang perjanjian yang telah dibuat dua ratus tahun sebelumnya. 

"Perintah Sekte Iblis? Tahan. Absurditas apa kamu..." 

"Berhenti." 

Saat itulah seseorang mengganggunya. 

"Yang Mulia?" 

Orang yang menghentikannya tidak lain adalah Kaisar. 

Mengetahui bahwa Lord of the Demonic Cult sendiri hadir, dia memutuskan untuk tetap 
diam, tetapi ketika dia melangkah maju, Laksamana Seo Tae-sik harus tutup mulut. 

Kaisar melakukan kontak mata dengan Ran-yeong, yang tampak bangga dengan 
tindakannya, dan mulai mengingat masa lalu. 

Saat dia mewarisi takhta, dia diberitahu kebenarannya. 

[Kaisar, dengarkan kami. Sebenarnya, Inti dan Darah Qilin, harta yang disimpan di Kuil 
Kerajaan, sebenarnya bukan milik keluarga Kekaisaran.] 

[Bukan untuk keluarga kita?] 

Dia terlalu terkejut untuk memahami apa maksud sebenarnya. 

Dia kemudian diberitahu tentang isi kontrak yang telah ditandatangani oleh Kaisar 
sebelumnya. 

[The Great Guardian, Ran-yeong, adalah anggota dari Sekte Iblis, yang menandatangani 
kontrak dengan Kaisar Pertama pada pendirian Kekaisaran untuk melindungi harta karun 
itu.] 
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Awalnya, kaisar pertama tahu bahwa orang-orang dari Sekte Iblis, yang ada di sana untuk 
melindungi harta Kuil Kerajaan, akan menghilang seiring waktu. 

Dia mengira jika semua orang menghilang seiring waktu, harta itu akan segera dilupakan 
oleh sekte tersebut. 

Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga telah terjadi. 

Anggota kultus terakhir yang tersisa, Mun Ran-yeong, telah berhasil mengkonsumsi darah 
Qilin, dan karenanya meningkatkan umurnya. 

"Aku tahu hari ini mungkin akan segera datang." 

Kaisar pertama tidak mengira bahwa darahnya akan diserap pada masanya. 

Jika inti dan darah di Kuil Kerajaan digunakan oleh terlalu banyak orang, kontrak antara 
Sekte Iblis dan Keluarga Kekaisaran akan menjadi tidak berarti. Dengan pemikiran itu, Ran-
yeong telah memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga inti dan darahnya. 

Tapi sekarang, Lord of the Demonic Cult sendiri telah muncul. 

"... kata-kata Guardian benar. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah anggota dari Sekte 
Iblis." 

"!!!" 

Kaisar dengan lemah lembut mengakui kebenaran. 

Mendengar kata-kata kaisar, semua pejabat di dalam lingkaran api tercengang. 

Sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu telah terungkap. 

Kebenaran tersembunyi, bahwa Darah dan Inti Qilin, yang dianggap sebagai harta 
Kekaisaran, sebenarnya milik Sekte Iblis. 

Selanjutnya, orang yang dianggap sebagai kekuatan tersembunyi istana juga merupakan 
anggota dari Sekte Iblis. 

"B-bagaimana ini bisa..." 

"Harta dari Kuil Kerajaan adalah milik Iblis ..." 

Bertentangan dengan para pejabat yang malu, Chun Yeowun mulai melihat kaisar dengan 
cara yang berbeda. 

Mereka berada di tengah-tengah Istana Kekaisaran. 
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Kaisar dapat bertindak tegas atau bahkan memutarbalikkan kebenaran, tetapi dia telah 
memutuskan untuk mengakuinya. 

'Kemurahan hati Kaisar jauh lebih besar dari yang kita duga.' 

Memang, kaisar itu pasti orang yang menakjubkan. 

Chun Yeowun merasa puas. 

Dalam suasana yang begitu kacau, kaisar berbicara lagi. 

"Jadi, kamu adalah Penguasa Sekte Iblis?" 

Ketika kaisar berbicara lagi, nadanya kembali normal. 

Para pejabat benar-benar terkejut. 

Bahkan orang-orang Yulin terkejut melihat Kaisar memperlakukan Raja Sekte Iblis sebagai 
tandingannya. 

"Itu benar, Yang Mulia." 

Chun Yeowun menjawab dengan suara yang lebih lembut. 

Namun, hanya karena awal percakapan berjalan dengan lancar, tidak berarti bahwa itu 
akan berakhir dengan lancar. 

"Ada sesuatu yang harus saya katakan terlebih dahulu. Terima kasih telah membantu putra 
kedua saya, pangeran Zhu Taikhan. Namun, ini adalah Istana Kekaisaran. " 

Perlahan-lahan, suara kaisar naik. 

"Penandatanganan perjanjian Non-agresi tidak memberimu hak untuk masuk ke Istana 
Kekaisaran dan membuat keributan tanpa izinku!" 

Dia tidak salah. 

Chun Yeowun dan anggotanya sebenarnya telah menyelinap ke istana Kekaisaran tanpa 
izin. 

Jika kaisar memintanya untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dia tidak punya 
argumen untuk membantahnya. 

Andai saja para bajingan klan Blade God Six Martial itu tidak menciptakan kekacauan ini. 

"Saya minta maaf jika ini membuat Anda tidak nyaman, Yang Mulia, mungkin ada beberapa 
kesalahpahaman yang perlu diluruskan ..." 
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Itu dulu. 

Wooooooah! 

Sebelum kata-kata Chun Yeowun selesai, energi tajam muncul dari segala arah dan api, 
yang mengisolasi Pengawal dan kasim, padam seketika. 

Ssst! 

Pada saat yang sama, seorang kasim dari Cardinal Spear berlutut di depan kaisar. 

Seorang pria muda yang tampan, tetapi pada pandangan pertama, dia tampak seperti 
seorang kasim, dan cukup cantik untuk dianggap sebagai seorang wanita. 

'Dia cepat.' 

Mata Lee Hameng menyipit. 

Dia tidak merasakan satu orang pun bergerak. 

Kasim muda, yang berlutut dan membungkuk di depan kaisar, berbicara. 

"Saya minta maaf kepada Yang Mulia. Seperti yang diperintahkan, saya mencoba untuk 
tetap diam dan menonton, tetapi saya tidak punya pilihan lain selain datang karena saya 
menilai situasinya menjadi berbahaya. " 

Ran-yeong, yang percaya diri sampai saat itu, gemetar dan bergumam. 

"Wali." 

Seorang kasim muda bisa memadamkan api Ran-yeong?. 

Identitas aslinya adalah bahwa dia adalah Penjaga Sejati, Penjaga Kaisar yang sejati dan 
tersembunyi. 

Seluruh udara di sekitar mereka berubah dengan gerakannya. 

"Lagi pula aku akan meneleponmu." 

"Beri aku perintah." 

Kaisar memandang Chun Yeowun dengan ekspresi serius dan berbicara. 

"Lord of the Demonic Cult telah menginvasi Istana Kekaisaran atas kebijaksanaannya 
sendiri, dan tanpa izin, ini berarti dia telah mengambil kekuatan Istana Kekaisaran dengan 
sangat ringan. Mulai saat ini, saya ingin Anda menunjukkan kepadanya kekuatan 
sebenarnya dari Istana Kekaisaran. " 
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Chapter 377 
377: The Imperial Escort (5) 

Pengawal Penjaga yang sebenarnya tersembunyi. 

Tidak seperti Penjaga Ran-yeong, yang keberadaannya paling tidak diketahui di Istana 
Kekaisaran, yang satu ini sama sekali tidak diketahui. 

Ada banyak rumor tentang keberadaan Guardian Escort. 

Di masa lalu, ketika pemberontakan militer pecah, ada desas-desus bahwa yang disebut 
Penjaga Escort ini telah melindungi Kaisar dari lebih dari 300 tentara militer yang 
menerobos masuk ke istana. Dia akan memenggal setiap kepala mereka. 

'Pengawal Penjaga?' 

Laksamana Seo Tae-sik, dari Tombak Kardinal, bingung. 

Karena meskipun dia pernah mendengar tentang keberadaan Guardian Escort, dia belum 
pernah melihatnya sebelumnya. 

Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kasim ini telah keluar dari Tombak Kardinal. 

[Apakah itu seseorang yang kamu kenal?] 

Seo Tae-sik bertanya kepada pemimpin Sang, yang berada di sebelahnya. 

Pemimpin Sang, yang secara langsung memilih dan mengatur para kasim, menggelengkan 
kepalanya karena ini juga pertama kalinya dia melihat pria ini. 

[Laksamana Seo. Tidak pernah ada orang seperti itu di grup kami, bahkan ketika kami 
berkumpul di dalam, dia tidak hadir.] 

[Hah!] 

Dia bukan anggota Cardinal Spear, yang berarti dia bergabung secara diam-diam, dengan 
menyamar. 

'Ini hari yang aneh. Saya melihat dua legenda Istana Kekaisaran secara bersamaan.' 

Ran-yeong, Master of Guardians, bertanggung jawab untuk melindungi kuil bawah tanah. 

Dan Penjaga Escort, yang melindungi Kaisar dan bergerak seperti bayangannya tanpa 
mengungkapkan dirinya kepada siapa pun. 
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Orang-orang yang belum pernah mengungkapkan diri mereka sebelumnya. 

"Sepertinya dia baik-baik saja." 

Ran-yeong menatap kasim berwajah cantik yang dipanggil Guardian Escort, dengan mata 
menyipit. 

Saat dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. 

Namun, sampai saat dia muncul, dia bahkan tidak menyadari keberadaannya. 

'Di masa lalu, saya setidaknya bisa merasakan dia ...' 

Meskipun nyala apinya terlihat sederhana, sebenarnya tidak. 

Memadamkan api berarti seni bela dirinya telah berkembang pesat sejak terakhir kali dia 
bertemu dengannya. 

Seseorang yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan Laksamana, pendekar pedang 
terkuat Panglima Utara atau bahkan Panglima Tertinggi prajurit terkuat. 

Kaisar memandang Penjaga Escort, dengan mata penuh kepercayaan. 

"Kekuatan Istana Kekaisaran yang sebenarnya... apa sebenarnya yang kamu maksud 
dengan itu?" 

Mata Chun Yeowun menyipit setelah mendengar kata-kata percaya diri Kaisar. 

Tidak ada bedanya dengan mengatakan bahwa anggota Sekte Iblis harus ditindas dengan 
paksa. 

Kaisar berbicara kepada kasim yang masih berlutut. 

"Bangun." 

"Iya. Yang Mulia!" 

Saat sida-sida itu bangkit, kaisar menunjuknya dan memperkenalkannya. 

"Orang ini bernama Lim Gyu-hwa, pengawal pribadiku." 

Saat kaisar diperkenalkan, kasim itu tersenyum dan membungkuk sambil menatap Chun 
Yeowun. 

"Saya menyapa Tuan Sekte Iblis." 

Sepintas, dia tampak seperti wanita dengan sosok ramping. 
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Akan lebih bisa dipercaya jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita 
yang menyamar sebagai seorang pria. 

'Bahkan namanya feminin' 

Gyu-hwa berarti bunga matahari. 

Itu tidak biasa bagi pria untuk menggunakan karakter (hwa) dalam nama mereka. 

'Lim Gyu-hwa?' 

Tidak seperti Chun Yeowun yang menatapnya dengan tenang, Great Guardian Marakim 
memberi judul kepalanya. 

Itu pasti pertama kalinya dia melihat pria ini, tapi dia pernah mendengar nama itu di suatu 
tempat sebelumnya. 

Dia yakin dia pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi ketika dia mencoba 
mengingatnya, tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. 

Kaisar terus berbicara. 

"Saya tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dikatakan bahwa orang-orang Wulin 
biasanya akan menilai benar dan salah dengan bertarung, kan? Haluan yang lemah untuk 
yang kuat kan?" 

Yang lemah tunduk pada yang kuat. 

Kata-kata yang paling menggambarkan dunia Wulin. 

Wulin didasarkan pada ideologi 'survival of the fittest'. 

Wulin menganggap siapa pun yang terkuat adalah pembawa kebenaran. 

Sepertinya niat kaisar adalah menggunakan kata-kata itu untuk membalikkan keadaan. 

"Terlepas dari alasannya, Sekte Iblis menyerbu istanaku, melukai pelayanku dan 
mematahkan lengan putra mahkota, putraku, dan anggota keluarga Kekaisaran." 

Chun Yeowun telah mencapai suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh orang lain dari 
Wulin. 

Kaisar pasti akan marah. 

Namun demikian, Kaisar mencoba memperlakukannya dengan hormat mengingat 
posisinya sebagai Penguasa Sekte Iblis, salah satu dari tiga kekuatan utama Wulin, dan 
seseorang yang dengannya dia menandatangani perjanjian non-agresi. 
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"Ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kamu telah melanggar perjanjian terlebih 
dahulu. Bukankah akan menjadi aib bagi saya, Kaisar, jika saya hanya menutup mata 
terhadap hal ini?" 

"Yang Mulia! Bagaimana kamu bisa mengatakan itu" 

Mendengar kata 'aib' keluar dari mulut kaisar, orang-orang yang hadir mulai berbisik. 

Jika bukan karena kehadiran Kaisar mereka, orang-orang itu pasti akan mencoba 
mengalahkan para penyusup arogan dari Sekte Iblis untuk membuktikan kesetiaan mereka. 

Cuk! 

Kaisar mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar yang lain menutup mulut mereka. 

Dan dia berbicara lagi. 

"Seperti yang saya katakan, tidak dapat diterima untuk membiarkan Anda pergi tanpa 
hukuman apa pun. Jadi, inilah saran saya, pengawal saya di sini adalah prajurit terbaik dan 
seniman bela diri terkuat di istana Kekaisaran, saya dapat meyakinkan Anda tentang itu. " 

Mendengar kata-kata kaisar, Yeongjo, wajah Komandan Utara memerah karena malu. 

Dia disebut pendekar pedang terbaik di istana Kekaisaran, tetapi gelarnya tidak ada artinya 
jika kaisar tidak mengakuinya. 

"Meskipun kamu tidak menghormatiku dan kekaisaran, aku masih tidak punya niat untuk 
mengesampingkan perjanjian yang dimiliki kaisar pertama dengan kalian." 

Chun Yeowun menertawakan dirinya sendiri melihat bagaimana Kaisar terus mengatakan 
bahwa dia tidak memusuhi mereka. 

Namun, dia terus-menerus menunjukkan kesalahan Chun Yeowun dan Sekte Iblis. 

Pada awalnya, sepertinya kaisar marah dan akhirnya mengungkapkan senjata rahasianya, 
tetapi sepertinya itu bukan tujuan sebenarnya. 

"Saya akan membuat konsesi, dan saya akan menghormati hukum Wulin. Jika Anda dapat 
mengalahkan Pengawal saya ini, saya bersedia berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi 
di sini hari ini. 

Mengabaikan apa yang terjadi, bukanlah usulan yang buruk. 

Namun, itu berarti Kaisar yakin bahwa Pengawal Penjaganya akan berhasil dengan baik. 

tanya Chun Yeowun. 
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"Bagaimana Jika aku tidak bisa mengalahkan Pengawal Penjagamu?" 

"Saya akan mengubah perjanjian non-agresi." 

"?" 

Alis Chun Yeowun terangkat mendengar kata-kata amandemen perjanjian non-agresi. 

Jadi ini adalah tujuan sebenarnya. 

Dia tahu bahwa akan ada harga, tetapi tanpa diduga, Kaisar meminta terlalu banyak. 

"Faksi Pasukan Keadilan bersumpah setia kepada Kekaisaran terlepas dari perjanjian non-
agresi, kan?" 

'Hah.' 

Kaisar menatap seseorang yang masih membungkuk. 

Itu tidak lain adalah Penatua Cheong-su dan murid-muridnya, yang merupakan utusan 
lama dari Pasukan Keadilan. 

Konfrontasi antara anak buah kaisar dan Sekte Iblis terjadi secara tiba-tiba. Mereka tetap 
membungkuk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari kejadian itu dan tidak 
menginginkan bagian. 

'Kami dalam masalah.' 

Penatua Cheong-su, yang telah menunggu situasi diselesaikan, tidak tahu harus berbuat 
apa. 

Pertanyaan Kaisar terlalu sensitif untuk dia jawab. 

'Hal-hal seperti ini selalu terjadi ketika Sekte Iblis terlibat...' 

Tanpa Sekte Iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam kasih karunia Yang 
Mulia dan diangkat menjadi pejabat kekaisaran. 

Namun, jika dia mengatakan bahwa dia akan berpihak pada Kaisar di depan salah satu dari 
tiga kekuatan terkuat Wulin, Sekte Iblis, itu tidak lain adalah pernyataan kematian setelah 
dia kembali dari kekaisaran. 

"Bukankah?" 

"Yang Mulia, itu ... itu ..." 

Itu adalah situasi di mana dia tidak bisa menjawab. 
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Jika dia menjawab dengan salah, dia nantinya akan dikritik oleh para pemimpin Pasukan 
Keadilan lainnya, dan bahkan aliansi dengan Sekte Iblis mungkin akan hancur. 

Saat dia terus ragu, ekspresi Kaisar mengeras. 

Cheong-su mulai berkeringat dingin. 

"Jadi jika kami tidak bisa mengalahkan Penjagamu ini, apakah kamu ingin kultus Iblis 
menjadi pelayan kekaisaran, dan bukan anggota perjanjian non-agresi lagi?" 

'Terima kasih Tuhan!' 

Untungnya, Chun Yeowun telah turun tangan. 

Bagi Tetua Cheong-su, yang menghadapi dilema, Chun Yeowun tampak seperti 
penyelamatnya. 

Berkat itu, wajah kaisar yang mengeras berubah menjadi Chun Yeowun. 

'Akan apa?' 

Penatua Cheong-su memandang Chun Yeowun, yang tampaknya tidak takut apa pun. 

Jika dia berkomitmen pada kata-kata kaisar, dia akan kehilangan kesempatan bagus untuk 
bangkit di Yulin dan akan menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan. 

'Apakah dia campur tangan karena aliansi yang kita miliki dengannya?' 

Mata tetua Cheong-su berkibar. 

Bahkan jika ada aliansi, Yulin dan Sekte Iblis terikat untuk kembali ke hubungan 
permusuhan setelah tujuan mereka tercapai. Namun, bahkan di depan kaisar, dia 
membantu seorang anggota Pasukan Keadilan. 

'Ya Tuhan. dewa surgawi.' 

Penatua Cheong-su tidak bisa tidak mengagumi Chun Yeowun. 

Untuk membantu seseorang, yang tidak akan berguna baginya dalam situasi apa pun, 
berarti Chun Yeowun dengan tulus menghormati aliansi tersebut. 

'Jadi ini Lord of the Demonic Cult saat ini? Saya pikir dia hanya sembrono, tetapi dia 
memiliki keberanian, toleransi dan kualitas seorang pejuang sejati.' 

Pada awalnya, Penatua Cheong-su hanya menganggapnya sebagai orang yang berbahaya. 

Namun, cara dia memandang Yeowun telah berubah. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Sebenarnya, dia salah paham tentang sesuatu. 

'Anda pasti sudah gila untuk mencoba dan mengambil alih Pasukan Keadilan di bawah 
kendali Istana Kekaisaran.' 

Intervensi Chun Yeowun bukan untuk membantu Pasukan Keadilan. 

Melihat ekspresi bingung di wajah Elder Cheong-su, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia 
akan membuat keputusan yang menguntungkan Istana Kekaisaran. 

Namun, jika Cheong-su, seorang pria dari Pasukan Kehakiman bersumpah setia kepada 
keluarga Kekaisaran, maka mereka akan berada di bawah kendalinya. 

Orang-orang dari Pasukan Keadilan akan menegur Penatua ini untuk waktu yang lama 
karena keputusannya, tetapi meskipun demikian mereka tidak akan dapat membatalkan 
apa yang telah disepakati. 

Jika itu terjadi, Kaisar pasti akan mencoba mengambil Yulin di bawah pemerintahannya. 

"Hmmm," 

Mata Kaisar menunjukkan ekspresi penyesalan. 

Jika Chun Yeowun tidak terlibat, Kaisar secara alami akan membawa kekuatan keadilan di 
bawahnya, tetapi dia telah gagal. 

'Saya tidak berpikir dia akan memiliki keterampilan politik atau diplomatik, tapi dia sudah 
cukup bagus.' 

Utusan dari Yulin, saat ini berada di sana sebagai perwakilan dari Pasukan Keadilan. 

Kaisar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang itu sendiri, sayang sekali. 

Namun, itu tidak seperti ini adalah kesempatan terakhir. 

"Iya. Karena kultus Anda berperan penting pada saat perburuan, kaisar pertama telah 
menandatangani perjanjian non-agresi atas niat baik dan memberi Anda kebebasan. Ketika 
bantuan berlanjut, itu akan disalahartikan sebagai hak istimewa. Mempercayai non-agresi 
antara Wulin dan Kekaisaran hanya mengganggu kedamaian di Istana Kekaisaran, 
bukankah seharusnya Anda membayar harganya? " 

Dia berbicara begitu lama memberikan alasan yang masuk akal, tetapi hanya ada satu 
kesimpulan. 

Jika mereka kalah, Sekte Iblis harus bersumpah setia kepada kekaisaran. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia mungkin tampil sebagai kaisar yang bermartabat, tetapi dia pandai dan cepat dalam 
memanfaatkan peluang. 

Dia bukan tipe orang yang akan melepaskan sesuatu begitu dia tahu bahwa dia 
memilikinya di tangannya. 

'Ini!' 

Baik Marakim dan Lee Hameng bingung. 

Mereka menduga bahwa Kaisar sedang merencanakan sesuatu, tetapi mereka tidak 
mengira bahwa dia akan menggunakan situasi itu untuk keuntungannya, dengan cara yang 
begitu nakal. 

Saat itu, kata-kata Ran-yeong masuk ke telinga Marakim. 

[Penjaga Hebat kan? Kita harus menghentikan tawaran ini sekarang.] 

[Maksud kamu apa?] 

[Kaisar membuat penawaran ini karena dia yakin dia akan menang.] 

[Percaya diri untuk menang?] 

[Saya tidak tahu segalanya karena saya selalu tinggal di kuil, tetapi saya mendengar bahwa 
tidak ada satu orang pun di Wulin yang tidak akan tahu nama Lim Gyu-hwa...] 

[Lim Gyu-hwa!] 

Mata Great Guardian Marakim melebar. 

Dia tahu bahwa dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat, tetapi ketika Ran-yeong 
mengatakannya, ada sesuatu yang mengejutkan. 

'Pedang Gelombang Lim Gyu-hwa!' 

Lim Gyu-hwa, Pedang Gelombang. 

Dia pernah menjadi salah satu dari lima prajurit terkuat di Timur Tengah, dan disebut 
Kaisar Pedang. 

Seperti komet di Wulin, dia adalah sosok mutlak dengan ilmu pedangnya yang unik. 

Dia adalah orang yang hebat, dan semua orang berharap bahwa dia akan berubah menjadi 
pendekar pedang terbaik di seluruh dunia setelah dia mengalahkan Raja Pedang 
Penghancur, yang merupakan top dari lima pendekar hebat dan pendekar pedang yang 
terampil pada waktu itu. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Tapi saya dengar dia hanya bekerja di Wulin selama satu tahun dan menghilang setelah 
itu.' 

Itu di masa lalu, lebih dari 90 tahun yang lalu. 

Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diingat Marakim sekaligus karena itu adalah cerita yang 
dia dengar saat masih kecil. 

Yang berarti bahwa kasim saat ini berusia seratus dua puluh tahun, bahkan mengingat dia 
mengalami metamorfosis, penampilannya saat ini tidak masuk akal. 

[Tidak mungkin...] 

[Dia telah bertahan selama bertahun-tahun dengan meminum darah Qilin!] 

[Darah Qilin!] 

Baik. 

Lim Gyu-hwa, Pedang Gelombang. 

Dia adalah penduduk asli dari kota kasim, dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat 
dari percobaan mengambil Darah Qilin. 

Dengan keberhasilannya, istana Kekaisaran telah memaksa lusinan kasim untuk meminum 
darahnya, tetapi mereka semua terbakar sampai mati, menjadikannya satu-satunya yang 
bisa meminumnya. 

'Tuan dari Sekte Iblis. Anda tidak punya pilihan selain menerima tawaran saya.' 

Kaisar telah memberikan alasan yang cukup. 

Jika dia menolak, itu berarti Chun Yeowun mengakui bahwa dia dan bawahannya tidak bisa 
mengalahkan Penjaga Escort. 

Jika itu terjadi, Istana Kekaisaran dapat menyebarkan desas-desus, yang menyatakan 
bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan Sekte Iblis. 

'Pengawal saya adalah Laksamana pertama dari Tombak Timur, dia sangat terampil 
bahkan sebelum mengkonsumsi Darah Qilin. Keterampilannya juga terkenal di seluruh 
Wulin.' 

Kaisar yakin dalam memenangkan taruhannya. 

Apapun situasinya, dia tidak akan pernah kalah. 

Saat itu, Chun Yeowun melewati Ran-yeong dan berjalan ke depan. 
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Dia telah mengambil keputusan. 

"Bagus. Untuk menerimaku..." 

Menangis! 

'!?' 

Sebelum kaisar bisa menyelesaikan kata-katanya, api hitam pekat muncul dari tangan 
kanan Chun Yeowun, dan segera terbentuk menjadi pedang. 

Itu adalah Pedang Setan Langit yang dipenuhi dengan Api Qilin, pedang tak terlihat. 

'Api hitam?' 

Ada kalanya Kaisar mengundang master dari berbagai faksi Wulin untuk belajar tentang qi 
dan energi internal, tetapi tidak pernah sekalipun dia merasakan energi yang begitu 
menakutkan. 

'Apa itu?' 

Kaisar bingung dengan energi tak dikenal yang dia rasakan untuk pertama kalinya, saat 
itulah Lim Gyu-hwa, yang berdiri dengan bangga sejenak, berbicara dengan suara 
mendesak. 

"Yang-Yang Mulia! Tolong tunda pertarungan sebentar..." 

Itu dulu. 

Memotong! 

"Ah!" 

Dalam sekejap mata, Chun Yeowun muncul di depan Lim Gyu-hwa. 

Bahkan dia, yang dianggap terkuat oleh Kaisar, seorang prajurit tingkat Maha Guru, dengan 
cepat mengetahui ada sesuatu yang salah. 

'Siapa dia?' 

Bingung, Lim Gyu-hwa, menarik pedang Gelombang emasnya dari pinggangnya. 

Pedang Gelombang bergerak seperti cambuk, dan kemudian membentuk udara seperti 
gelombang di langit, menciptakan perisai berkualitas tinggi. 

'Aku harus cepat-cepat!' 
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Itu adalah perisai pedang yang dibuat dari teknik Pedang Gelombang. 

Pedang ini berisi teknik Hujan Bunga dari Langit, yang membuat perisai itu lebih kuat 
dengan setiap serangan yang diterimanya. 

Cik! Gemeresik! Gemeresik! Gemeresik! 

Pedang api hitam Chun Yeowun mengenai Perisai Pedang Gelombang. 

Dengan setiap pukulan, perisai Gelombang lain akan terbentuk, membuat api hitam tidak 
mungkin menembus perisai. 

Dia telah membela kaisar dengan mendesak, tetapi dia tahu bahwa serangan itu dapat 
dicegah. 

Namun, 

Wooong! Retak! 

"Tidak!" 

Mata Lim Gyu-hwa melebar. 

Perisai Pedang Gelombang, yang seharusnya menjadi lebih kuat dengan setiap serangan, 
tiba-tiba tertusuk. 

Itu adalah hal yang wajar terjadi, karena Chun Yeowun menggunakan pedang Invisible. 

Namun, dia tidak tahu bahwa pedang api hitam di tangan Chun Yeowun adalah Pedang Tak 
Terlihat. 

'Tidak, ini adalah pedang tak terlihat!' 

Terkejut oleh retakan di perisainya, Lim Gyu-hwa mencoba memperlebar jarak, tetapi 
pedang api hitam itu telah melewati lengan kanannya. 

Memotong! 

"Kuaaaaakkkkkkkk!" 

Lengan kanan Lim Gyu-hwa, yang seharusnya memegang Pedang Gelombang, jatuh ke 
tanah. 

Gedebuk! 

Lengan yang telah jatuh ke tanah, segera mulai terbakar dengan asap hitam. 
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"Kuuuk!" 

Selain rasa sakit, dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. 

'T-tidak, dia tidak mungkin mencoba membunuhku di sini?' 

Dia berada di depan Kaisar dan pejabat lainnya. 

Lim Gyu-hwa yang merasa hidupnya terancam, terkejut dan menusuk dada Chun Yeowun 
dengan pedang di tangan kirinya. 

Tapi, 

Puk! 

"Kuak!" 

Pedang api hitam, yang terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, menggorok 
lehernya. 

Merasakan rasa sakit diiris dan rasa sakit terbakar pada saat yang sama adalah rasa sakit 
terburuk yang pernah dia rasakan, rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan. 

Lim Gyu-hwa bergumam pelan dengan mata berlumuran darah dan ketakutan. 

"Dalam... memang... Div... Ilahi.... Mas..." 

Bubuk ! 

Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan sebelum dia jatuh ke 
tanah. 

"B-bagaimana ini mungkin?" 

Kaisar, yang bingung dengan apa yang terjadi dalam sekejap mata, didekati oleh Chun 
Yeowun, saat dia berjalan menjauh dari tubuh Lim Gyu-hwa. 

Phak! 

Dengan senyum paling sinis di wajahnya, dia berkata. 

"Yang Mulia benar. Ketika bantuan berlanjut, itu disalahartikan sebagai hak istimewa, 
bukan? " 

Source : 
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Chapter 378 
378: Don't touch him (1) 

Menjadi tak terkalahkan bisa menjadi aneh. 

Perbedaan antara master peringkat rendah dan master peringkat tinggi tidak terlalu besar. 

Namun, semakin kuat seseorang, semakin besar celahnya. 

Itu adalah salah satu alasan mengapa orang-orang Wulin berpegang teguh pada konsep 
kekuatan, tingkat yang lebih tinggi, dan energi internal daripada bekerja keras untuk 
mencapai status bangsawan yang lebih tinggi. 

Misalnya, energi internal dan qi yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik akan menjadi 
lebih sedikit saat seseorang mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. 

Tentu saja, dalam hal teknik, efisiensinya tergantung pada situasi, penggunaan, dan 
pemahaman, lebih dari tingkat kultivasi. Meskipun demikian, ketergantungan seperti itu 
memudar begitu saja ketika para pejuang mencapai level yang lebih tinggi. 

Lim Gyu-hwa, Pedang Gelombang. 

Dia telah mencapai tingkat Maha Guru yang sempurna. 

Bahkan dibandingkan dengan lima prajurit terampil teratas di masa lalu, dia pasti salah 
satu dari tiga besar. 

Selain itu, dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, pengalamannya dalam seni bela 
diri kemungkinan besar akan membuatnya menjadi orang terkuat di Wulin saat ini. 

'... Oh kebaikan!' 

'Bagaimana dia bisa dijatuhkan dengan begitu mudah ...' 

Penjaga Agung Marakim, dan Penatua Agung Ran-yeong, yang mengkhawatirkan Tuhan 
mereka, langsung bingung. 

Itu semua terjadi sebelum mereka bahkan bisa mencoba untuk mencegah Tuhan mereka 
terlibat dalam pertempuran. 

Saat Lim Gyu-hwa muncul dan mengungkapkan identitasnya, mereka menjadi khawatir 
bahwa Yeowun mungkin dalam bahaya. 

Namun, itu berakhir dengan pemenggalan cepat Lim Gyu-hwa setelah hanya tiga serangan. 
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'Ugh! Luar biasa.' 

Penatua Cheong-su dan murid-muridnya, yang menonton dari samping, memasang 
ekspresi tercengang. 

Apakah ada langit di atas langit? 

Ketika mereka melihat Lim Gyu-hwa, yang disebut Penjaga Escort, dikabarkan karena 
kekuatannya yang tak tertandingi, mereka juga menjadi khawatir. 

Tapi kemudian, Chun Yeowun telah memotong lengan dan lehernya seolah-olah dia sedang 
berhadapan dengan seorang prajurit tingkat rendah. 

'Tidak mungkin apa yang baru saja dilihat mataku adalah ilusi. Itu pasti pedang hitam tak 
kasat mata yang dia buat menggunakan api hitam itu!' 

Pedang tak terlihat. 

Pedang berwujud yang dikenal tidak berbentuk dengan energi tidak berwujud. 

Pedang legendaris Dokgo Gupae dari Sekte Gunung Hua, yang hanya bisa dicapai ketika 
seseorang mencapai Tingkat Master Ilahi. 

'Pedang itu pasti tidak memiliki pedang qi.' 

Kekuatan yang dikumpulkan oleh qi sangat bagus, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan 
pedang tak terlihat yang baru saja dia saksikan. 

Kekuatannya cukup mencengangkan untuk menembus Perisai Pedang Gelombang, yang 
menjadi lebih keras dan lebih kokoh dengan setiap serangan. 

"... Guru Ilahi." 

Gumaman kecil, tenang, dan pendek, tetapi dampaknya sangat besar. 

Sebagian besar dari mereka yang berada di bawah tanah adalah pengguna seni bela diri, 
jadi mereka sangat menyadari tingkat kultivasinya. 

Tidak mungkin mereka yang berlatih seni bela diri tidak akan pernah mendengar tentang 
tingkat Divine Master, tingkat yang diceritakan dalam legenda. 

"Tidak mungkin!" 

"Di, tingkat Guru Ilahi?" 

"Apakah itu bahkan ada?" 
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Para Laksamana, para komandan, dan semua kasim lainnya terkejut dan bingung. 

Adegan mengejutkan yang menunjukkan betapa mudahnya Guardian Escort terbunuh. 

Menjadi salah satu dari 17 pemimpin Pasukan Keadilan, dia seharusnya tidak digerakkan 
oleh Chun Yeowun. 

'Huhu, orang itu mengambil langkah lebih dekat untuk menjadi tak terkalahkan. Monster 
sungguhan telah lahir di dalam Sekte Iblis. Tuhan Surgawi!' 

Namun, dia tidak bisa tidak mengakuinya. 

Saat itulah sebuah pertanyaan muncul di benak Penatua Cheong-su. 

'Mungkin Lord of the Demonic Cult bisa dibandingkan dengan monster di timur?' 

Monster dari timur yang tidak bisa disentuh siapa pun. 

Tidak banyak informasi tentang monster itu karena dia tidak berjalan bersama dengan 
anggota Wulin lainnya, tetapi dia adalah salah satu dari Lima Prajurit Hebat dan memiliki 
karakter liar 'Dewa' dalam gelarnya. 

Dia juga disebut Dewa Perang dan Dewa Pertempuran. 

Dan dikatakan bahwa dia telah mendapatkan semua gelar ini hanya dengan menggunakan 
kedua tinjunya. 

'Monster melawan monster ...' 

Jeritan keras memasuki telinga Penatua Cheong-su. 

"Yah! Kamu! Menjauhlah dari Yang Mulia sekarang juga!" 

Komandan Utara Yeongjo, mengacungkan pedangnya ke Chun Yeowun, tangannya terlihat 
gemetar. 

Setelah membunuh Guardian Escort, Chun Yeowun mendekati kaisar hanya dengan dua 
langkah. 

Namun, melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Chun Yeowun, Yeongjo tidak bisa 
menggerakkan kakinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. 

'Aku akan mati hanya dengan satu serangan darinya.' 

Sudah pasti dia akan dibunuh begitu dia melangkah keluar. 
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Sementara dia berjuang untuk mengatasi rasa takut, pedang biru tiba-tiba menyentuh 
lehernya, saat dia berjuang untuk berdiri. 

Itu adalah Great Guardian, Marakim, mengenakan topeng dengan pola yang unik. 

"Da-Raja Kegelapan!" 

"Aku bersumpah, satu langkah lagi dan kamu kehilangan akal." 

"Eiik!" 

Wajah Yeongjo menjadi gelap saat jantungnya melompat ke tenggorokannya Dia benar-
benar mengabaikan fakta bahwa bukan hanya Chun Yeowun di kuil bawah tanah, tetapi 
juga Ran-yeong, yang mengaku sebagai anggota Sekte Iblis dan Penjaga Agung Marakim. 

Saat Yeongjo menutup mulutnya, mata semua orang terfokus pada satu tempat. 

'Bagaimana Guardian Escort bisa begitu tak berdaya?' 

Kepala Penjaga Escort, Lim Gyu-hwa, berguling-guling di lantai yang dingin. 

Matanya masih terbuka saat kematiannya datang secepat kilat. 

[Bisakah kamu berurusan dengan orang itu?] 

[Saya harus bersaing untuk mengetahuinya, tetapi jangan khawatir, saya tidak berpikir 
saya akan dikalahkan.] 

Itulah kata-kata yang diucapkan Lim Gyu-hwa, orang terkuat di Istana Kekaisaran, sebelum 
kematiannya. 

Dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya bahkan setelah bertemu dengan Lima Prajurit 
Hebat pada masanya, jadi, bagaimana mungkin dia tidak menahan satu Lord yang arogan 
dan tidak berpengalaman? 

'A-apa yang akhirnya aku lakukan?' 

Dia hanya berusaha untuk mendapatkan kendali atas mereka tetapi akhirnya kehilangan 
Penjaga Escort-nya, warisan yang dia warisi dari para pendahulunya. 

Keyakinan Kaisar, yang tidak pernah goyah, mulai retak. 

Rasa malu terlihat di matanya yang serius, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. 

Langkah! 

Mata Chun Yeowun berbinar. 
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"Oh! Apakah kamu takut padaku? 

Mata semua orang dengan cepat terkunci pada Yeowun saat keheningan tiba-tiba turun. 

'Ahhh!' 

Mata kaisar bergetar. 

Bagi kaisar Kekaisaran besar, yang selalu memerintah dan tidak pernah mundur, Mundur 
berarti dia menerima kekalahan di hadapan lawannya. 

'Tidak. Saya adalah kaisar dari kerajaan yang luas ini. Ini tidak mungkin terjadi!' 

Bingung, kaisar memelototi Chun Yeowun dan berteriak. 

"Sombong! Mundur! Sekarang juga!" 

Mendengar itu, Chun Yeowun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. 

Meskipun dia secara naluriah mundur, Kaisar tidak mau mengakui kekuatan Sekte Iblis. 

Menikmati bagaimana keadaan berubah, Chun Yeowun membuka mulutnya. 

"Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu. Yang Mulia!" 

"Salah paham? Apakah Anda mencoba untuk mengejek saya? " 

"Kamu benar-benar bisa memesanku! Yang Mulia! Tetapi hanya ketika Anda lebih unggul 
dari saya! " 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mengambil langkah lebih dekat ke Kaisar dan 
mengangkat tangannya. 

Wooong! 

"!?" 

Tubuh Kaisar perlahan mulai melayang di udara. 

Ekspresi Kaisar mengeras pada penghinaan yang dia hadapi untuk pertama kalinya. 

"B-beraninya kau menempatkan Kaisar melalui ini!" 

Laksamana Seo Tae-sik dari Tombak Kardinal, yang memiliki kesetiaan yang mendalam 
kepada keluarga Kekaisaran, tidak bisa diam dan mulai berteriak sambil mengeluarkan 
senjatanya untuk menyelamatkan Kaisar. 

apa ! 
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Dia mencoba bergerak ke arah punggung Chun Yeowun dan menusuknya dengan pedang, 
tapi bawahan Chun Yeowun tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. 

Hweeeing! 

"Ah tidak!" 

Tepat saat dia hendak membidik Chun Yeowun, pilar api panas membubung tepat di 
depannya menciptakan dinding yang menyala. 

Bingung, Seo Tae-sik membalikkan tubuhnya untuk menghindari pukulan dan mencoba 
lagi, ketika Ran-yeong mengulurkan tangan dan melepaskan lebih banyak api. 

"Siapa yang memberimu izin untuk bertindak seperti ini? Laksamana Seo! Jika kamu tidak 
memiliki niat untuk mati, jangan lakukan hal-hal yang pada akhirnya akan kamu sesali!" 

"Penjaga, aku akan mengingat ini!" 

Jika dia bisa, dia ingin memotong api, tetapi jika dia mencoba melakukan sesuatu, Ran-
yeong siap membunuhnya. 

Namun, sebagai subjek, dia tidak bisa melihat Kaisar dipermalukan. 

Itu adalah tugasnya untuk melindungi Kaisar, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. 

'Potong daging seseorang dan potong tulang lawan!' 

Laksamana Seo Tae-sik dari Kardinal Tombak mencoba menerobos pilar api yang 
diciptakan oleh Ran-yeong dengan tekad untuk memotong daging seseorang dan 
memotong tulang lawan. 

"Beraninya kamu!" 

Sementara Seo Tae-sik memutuskan, api Ran-yeong, yang mulai mempersempit jarak, 
dengan anggun bergerak ke udara dan membidiknya. 

Woong! 

Seo Tae-sik melepaskan pembelaannya dan mengangkat pedangnya ke arah api. 

'Kepalkan gigi dan tunggu, aku akan memotong bagian belakang iblis ini dan apinya!' 

Bagaimanapun, itu adalah rencananya yang sederhana. 

Tiang api menghalanginya untuk mendekati punggung Chun Yeowun, jika dia bisa 
melewatinya, dia bisa menebas Chun Yeowun dan menyelamatkan kaisar. 
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Dengan tekad itu, dia memukul tiang api dengan pedangnya, yang dipenuhi dengan pedang 
qi. 

"Eh? I-itu tidak mungkin!" 

Pilar api, yang dia pikir akan terbelah sekaligus, naik seperti angin puyuh dan dengan 
mudah menangkis pedangnya. 

Penjaga Escort yang sudah meninggal, Lim Gyu-hwa, berhasil memadamkan api, membuat 
Seo Tae-sik percaya bahwa dia juga bisa, tapi kali ini api telah bermanifestasi dari tubuh 
Ran-yeong. 

Tidak mungkin dia bisa berurusan dengan Maha Guru. 

"Itu adalah peringatan terakhir, Laksamana Seo!" 

"Sial!" 

Pak! Pak! Pak! Pak! 

Tangan anggun Ran-yeong, membidik punggung Seo Tae-sik, dan menyerang. 

Laksamana Seo mencoba memblokirnya, tetapi dia tidak berada di level yang sama 
dengannya dan dia menerima beban penuh dari serangan itu. 

"Kuak!" 

Gedebuk! 

Suara patah tulang terdengar jelas. 

Dia mencoba menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Yeowun, tapi pada 
akhirnya, dia menyerahkan nyawanya tanpa hasil. 

Ran-yeong meraih leher Seo Tae-sik dan melemparkannya menjauh dari Chun Yeowun. 

Gedebuk! 

Seo Tae-sik, yang jatuh ke tanah, batuk darah dan berteriak pada kasim dan Penjaga. 

"Batuk! Batuk! Apa yang sedang kamu lakukan! Lindungi Yang Mulia sekarang juga!" 

"T-tapi..." 

Bahkan Lim Gyu-hwa tidak mampu bersaing dengan monster itu. 
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"Ah! Hanya ada lima anggota Sekte Iblis! Apakah Anda bermaksud melakukan 
pengkhianatan dengan membiarkan Yang Mulia dipermalukan? " 

"Y-ya !!" 

Dentang! 

Mendengar kata-kata Seo Tae-sik, mereka semua menghunus senjata. 

Mereka mengalami kesulitan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi kacau 
seperti itu, tetapi kata-kata Laksamana Seo berhasil membuat mereka masuk akal. 

'Y-ya! Tidak peduli seberapa bagus mereka, hanya ada lima dari mereka!' 

'Kami unggul dalam jumlah. Selama dia manusia, tidak ada alasan mengapa kita tidak akan 
bisa menjatuhkannya.' 

Bahkan jika mereka tidak terampil, jumlah mereka sendiri melebihi tiga ratus. 

Sepertinya ada kemungkinan untuk menjatuhkannya jika mereka terus-menerus 
menyerang. 

"Batuk! Batuk! Bidiklah Penguasa kultus De-iblis!" 

"Iya!!" 

apa! 

Atas perintah Seo Tae-sik, mereka menyerang Chun Yeowun, yang mengendalikan Kaisar. 

"Turunkan Yang Mulia sekarang!" 

"Kamu pria sombong!" 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

Suara pedang beradu bergema di seluruh kuil. 

Tiga ratus kasim dan Pengawal akhirnya mulai bergerak bersama. 

"Jika kamu menurunkanku sekarang ..." 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata kaisar. 

"Tinggalkan harapanmu yang tidak berguna." 

"Apa?" 
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Hal yang luar biasa terjadi di depan mata Kaisar. 

Chun Yeowun mengangkat tangan kirinya dan membuka telapak tangannya, Pengawal 
yang menyerbu ke depan untuk menyerang tiba-tiba terhalang oleh dinding tak terlihat. 

Bang! 

"Ugh!" 

"I-hidungku!" 

"A-apa ini?" 

Beberapa dari mereka menabrak dinding tak kasat mata dengan sangat keras dan akhirnya 
mematahkan hidung mereka. 

Chun Yeowun dengan ringan melambaikan tangannya ke arah mereka yang menabrak 
dinding tak terlihat. 

apa! 

"Kuak!" 

"Ackk!" 

Angin kencang mendorong mereka dan melemparkan mereka ke belakang. 

"Turunkan dia!" 

'Iya! Ahhh!' 

apa! Gedebuk! 

Para Pengawal, yang sedang menunggu serangan lanjutan, siap untuk melompat melewati 
tembok ketika angin akhirnya menerbangkan mereka juga. 

"Euk!" 

"Kuak!" 

Mereka yang mencoba membantu Pengawal terbang akhirnya muntah darah karena 
kekuatan yang membuat mereka terlempar ke belakang. 

Mereka semua akhirnya menderita semacam cedera internal. 

"Eik! Semuanya, serang sekaligus! Hanya ada satu musuh! Satu!" 
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Ratusan Pengawal yang berada di belakang bersiap-siap untuk menyerang Chun Yeowun, 
yang keterampilannya mengejek mereka. 

Crrrr ! 

"Hah? I-ini?" 

Sebuah getaran menjalari tulang punggung mereka. 

Yeowun telah berhasil menjatuhkan tiga ratus kasim dan Pengawal bersama-sama. 

"I-energi ini?" 

"Ini seharusnya tidak mungkin!" 

Bingung, mereka mencoba memahami apa yang terjadi. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Tiga ratus orang telah berlutut di tanah, wajah mereka pucat, tidak mampu menahan 
energi yang menekan mereka. 

'Ugh, dia-dia monster!' 

'Yo-Yang Mulia!' 

Mereka mengira jika mereka menyerang terus-menerus, mereka bisa mendorong kembali 
monster itu dan membebaskan Kaisar mereka. 

Namun, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka saat ini, mereka bahkan 
tidak bisa melihat apa yang akan terjadi pada Kaisar mereka. 

"Bagaimana mungkin manusia biasa melakukan seperti itu ..." 

Kaisar menjadi gugup setelah melihat para kasim dan para penjaga berlutut di depan orang 
lain. 

Bahkan jika dia ingin mempertahankan ketenangannya, itu menjadi semakin sulit setiap 
detik. 

Chun Yeowun, puas, menoleh ke arah Kaisar. 

"Akhirnya sepi. Sekarang, akankah kita melanjutkan pembicaraan kita? " 

Tidak seperti Chun Yeowun, yang santai, kaisar bahkan tidak bisa membuka mulutnya. 

Chun Yeowun terus berbicara. 
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"Apakah kamu mengerti pihak mana yang akan memiliki hasil yang menguntungkan jika ini 
berlanjut?" 

Kaisar tidak mau mengakui kata-kata Chun Yeowun, tapi dia tidak punya pilihan selain 
setuju. 

Monster seperti dia akan bisa menyerang istana dan membunuh semua orang di keluarga 
Kekaisaran jika dia mau. 

Sebuah kenyataan menakutkan yang membuat hatinya mulai bergidik. 

"Yah, aku yakin kamu tahu ini, tetapi alasan mengapa kaisar pertama menandatangani 
perjanjian itu bukan karena pencapaian yang dibuat selama pendirian kekaisaran, tetapi 
untuk melindungi dirinya sendiri." 

"Khum!" 

Memalukan, namun tidak ada ruang untuk keberatan. 

Namun, kebanggaan dan otoritasnya sebagai Kaisar tidak membiarkan penghinaan ini 
berlanjut. 

Wajah kaisar menjadi merah karena marah. 

"Saya membuat sejumlah konsesi dengan berpikir bahwa Anda pantas mendapatkan 
kesempatan. Tapi apakah kamu pikir bahkan setelah mengancamku seperti ini, kamu akan 
bisa keluar? Bahkan jika kamu sekuat ini, tidak semua orang di kultusmu seperti ini." 

"... Yang Mulia sangat diplomatis bahkan dalam situasi yang mengancam." 

Mendengar kata-kata tertawa Chun Yeowun, Kaisar memiliki ekspresi yang tidak masuk 
akal. 

"Hahahahahaha." 

Dia memelototi Chun Yeowun dan berteriak. 

"Kau mengolok-olokku! Tidak peduli seberapa sembrononya kamu, kamu harus sangat 
menyadari akibat dari membunuhku, aku, Kaisar negeri ini!" 

Keyakinan seorang Kaisar. 

Mungkin karena bertahun-tahun dia memerintah negeri itu. 

Jika dia mati segera, perang saudara akan terjadi untuk membentuk pemerintahan baru 
dan untuk mendukung seorang pangeran sebagai penguasa berikutnya. 
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Jika situasi politik menjadi kacau, barat dan utara, yang terus-menerus berperang dengan 
kekaisaran, akan mengincar ibukota. 

"Kamu tidak bisa mengancam hidupku dengan ini ..." 

Puk! 

"Huk!" 

Pada saat itu, ujung tajam White Dragon Blade sedikit memotong leher kaisar. 

bingung, kaisar tersentak kaget. 

"eh, apa yang kamu pikir kamu lakukan?" 

"Yang Mulia tampaknya terlalu percaya diri tentang keberadaan Anda." 

"Apa?" 

"Ketika gigi tanggal, gigi baru muncul dan mengambil alih peran mengunyah, begitulah 
dunia ini bekerja. Pada akhirnya, orang lain akan menggantikanmu." 

"A-apa yang kamu katakan ..." 

Chun Yeowun memperhatikan suara Kaisar yang bergetar dan melihat ke arah Zhu 
Taikhan. 

"Ada 'gigi' yang sangat bagus di sana. Selain itu, dia adalah kuda shogi yang bisa saya 
gerakkan sesuka saya. " 

"!!!" 

Wajah marah kaisar, yang penuh amarah dan amarah, segera berubah menjadi putih 
seperti mayat. 

Source : 
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Chapter 379 
379: Don't touch him (2) 

Apa yang dia coba lakukan?' 

Pangeran Zhu Taikhan, yang sedang mengamati Chun Yeowun, terkejut. 

Percakapan antara dia dan Kaisar telah banyak menyimpang dari kesepakatan mereka. 

Tiba-tiba, Yeowun berbicara seperti penjahat yang telah merencanakan pemberontakan 
sejak awal. 

Situasi telah benar-benar berubah, dan rasa takut menjalari tulang punggung Zhu Taikhan. 

"A-apa kamu berencana membunuhku?" 

Mata kaisar bergetar. 

Tidak seperti orang-orang Yulin yang dia kenal, Lord of the Demonic Cult yang berdiri di 
depannya adalah mimpi buruk yang tak terhindarkan. 

Chun Yeowun menatap langsung ke mata Kaisar yang ketakutan. 

"Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu Yang Mulia?" 

Meneguk! 

Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Pedang Naga Putih yang menempel di leher Kaisar, 
menggali lebih dalam. 

Itu untuk menunjukkan bahwa keinginannya untuk membunuh bukanlah pertunjukan. 

"Eh!" 

'Dia, dia benar-benar serius melakukan ini.' 

Kaisar adalah seseorang yang tidak pernah disakiti atau dianiaya bahkan sekali seumur 
hidupnya. 

Perasaan kematian yang tidak menyenangkan bahkan tidak bisa diungkapkan, karena 
bilahnya ditekan ke lehernya. 

"Beraninya kamu, seorang kultus rendahan, bertindak seperti ini terhadap Yang Mulia!" 

Shiiing! 
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Yeongjo, Komandan Utara, sangat marah dengan perilaku Chun Yeowun sehingga dia 
mencoba menyerangnya. 

Dentang! 

Great Guardian Marakim memblokirnya karena dia yang paling dekat dengan Yeongjo. 

Yeongjo mencoba untuk melewati pria itu dengan menggunakan pedangnya, tetapi 
lawannya tidak mudah, dan dia disebut Raja Kegelapan. 

'Seberapa cepat dia?' 

Yeongjo berpikir bahwa dia dapat menyerang dan memiliki setidaknya satu kesempatan 
untuk menyerang, tetapi ketika dia mengambil satu langkah ke depan, dia merasakan 
sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. 

Tiba-tiba, Marakim yang berada di dekatnya, mengayunkan pedangnya ke lehernya. 

Dalam sekejap, peringatan dari Marakim terlintas di benak Yeongjo. 

[Aku bersumpah, ambil satu langkah lagi dan aku akan pastikan untuk menebasmu] 

Mata Yeongjo melebar. 

Seperti yang dijanjikan, hanya dengan satu langkah, tenggorokannya akan dipotong. 

"Ah! Tidak!" 

Bingung, dia berbalik dan mencoba mundur, tetapi pedang Marakim terlalu cepat. 

Saat pedang dingin menyentuh lehernya, wajahnya, yang hanya menunjukkan ketakutan, 
berkeringat dingin. 

Phak! 

"Kuak!" 

Serangan yang bertubrukan dengan pedangnya membuat Yeongjo terjatuh dengan keras ke 
lantai. 

Dia sudah diperingatkan, tapi dia tidak terbunuh. Marakim telah menjatuhkannya dengan 
pedangnya. 

'Bertingkah seperti Tuhan itu sulit.' 

Tidak peduli seberapa mengerikan situasinya, lawannya adalah perwira militer berpangkat 
tinggi dari keluarga Kekaisaran. 
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Sulit untuk membunuh orang-orang seperti yang telah dilakukan Chun Yeowun. 

Selanjutnya, tanpa perintah Tuhan, mereka tidak bisa membunuh siapa pun. 

Dengan kata lain, hanya Yeowun yang harus memutuskan siapa yang terbunuh. 

'Hah, kacau sekali. Apa yang sedang terjadi?' 

Itu memalukan bagi murid Kaisar, tetapi bahkan Cheong-su, anggota lama aliansi, 
memandang Chun Yeowun dan kaisar dengan ekspresi bingung. 

Dari sudut pandang salah satu pemimpin Pasukan Kehakiman, yang memiliki hubungan 
dekat dengan Kaisar, dia harus turun tangan dan menghentikannya. 

Jika kaisar meninggal, hubungan stabil saat ini antara Wulin dan Kekaisaran akan runtuh. 

Tetapi yang lebih membingungkan adalah kata-kata yang diucapkan Chun Yeowun 
beberapa saat sebelumnya. 

'Dia akan menjadikan pangeran kedua sebagai kaisar baru? Lalu, apakah pangeran 
bergandengan tangan dengan Sekte Iblis?' 

Yulin adalah orang yang telah mempertahankan hubungan lebih dekat dengan kaisar dan 
putra mahkota, yang seharusnya mewarisi takhta, untuk melanjutkan hubungan Yulin 
dengan keluarga Kekaisaran. 

Yulin telah diyakinkan bahwa itu adalah putra tertua, Zhu Taiyoon, yang akan mewarisi 
takhta, dan mereka telah mendukungnya dengan segalanya. 

Namun, kali ini, rencananya salah karena upaya putra mahkota untuk bergandengan 
tangan dengan klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

'Ini tidak bisa berlanjut. Jika itu terjadi, keseimbangan Yulin dan keluarga Kekaisaran yang 
kami coba pertahankan sampai sekarang akan terganggu.' 

Itu adalah sesuatu yang mereka sadari. 

Cheong-su harus mencegah hal terburuk terjadi, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa 
melakukan apa-apa sendiri. 

'Bagi saya untuk merasa begitu tidak berdaya.' 

Dibutuhkan sepuluh prajurit Master Superior untuk mengalahkan satu Maha Guru. 

Tapi lawannya adalah seorang Guru Ilahi. 
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Tujuh belas pemimpin Pasukan Keadilan, apakah mereka bahkan bisa mengalahkan 
monster ini, bahkan jika mereka semua bergandengan tangan? 

'Dia adalah tentara sendiri.' 

Itulah perbedaan yang satu tingkat, terutama di puncak, dibuat dalam seni bela diri. 

Pengaruh seorang prajurit kuat tunggal akan dapat menentukan aliran perang. 

Lord of Demonic Cult saat ini, Chun Yeowun adalah eksistensi yang legendaris. 

"Yang Mulia !!" 

"Kuuuk!" 

"Lepaskan dia sekarang!" 

Bahkan jika petugas berteriak, tidak ada gunanya. 

Saat mereka ditekan oleh energi Yeowun, tidak ada cara bagi mereka untuk 
menyelamatkan Kaisar mereka. 

Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak sambil berlutut. 

'Apakah ini kekuatan sejati dari seorang Guru Ilahi?' 

Saat itulah kaisar menerima kenyataan yang memalukan. 

Berada di tengah-tengah Istana Kekaisaran, dan di tengah-tengah banyak pejabat dan 
komandan militer, pria ini tidak takut pada apa pun dan memojokkan semua orang. 

Chun Yeowun, seorang Guru Ilahi, memiliki semua kemampuan untuk membunuhnya 
kapan pun dia mau. 

'Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Saya diberitahu oleh kaisar masa lalu untuk tidak 
pernah melanggar perjanjian non-agresi.' 

Kaisar sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak pernah mencoba dan 
mengalahkan orang-orang Wulin. 

Meskipun menyadarinya, kaisar hanya menganggap Wulin sebagai sekelompok orang, dan 
tidak pernah benar-benar tertarik pada mereka. 

Baru sekarang dia menyadari kesalahan fatalnya. 

Jika pria ini, Chun Yeowun, memikirkannya, dia bisa diam-diam membunuh kaisar di 
tengah malam. 
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'Tunggu! Mudah-mudahan, tujuannya mungkin...' 

Tiba-tiba, sebuah ide aneh terlintas di benak kaisar. 

Jika seorang pria dengan kemampuan seperti itu serakah akan kekuasaan, dia bisa diam-
diam membunuh kaisar daripada menciptakan adegan seperti itu di bawah tanah. 

'Jika dia membunuhku untuk menempatkan Zhu Taikhan di atas takhta, dia harus 
menumpahkan lebih banyak darah seperti dia harus membunuh pejabat yang mendukung 
pangeran lainnya.' 

Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pria di depannya. 

Pada saat itu, pria yang telah membunuh Guardian Escort tanpa menunjukkan belas 
kasihan saat ini sedang menekannya dengan energinya, sambil menahannya di udara. 

'Ini adalah pertunjukan kemampuannya yang luar biasa.' 

Dia menunjukkan bahwa dia adalah monster yang tidak bisa dikendalikan. 

Dan itu adalah sesuatu yang jelas disadari oleh para pejabat di bawah tanah. Tujuan Chun 
Yeowun telah tercapai. 

'Lord of the Demonic Cult, orang ini menginginkan sesuatu dariku. Kemudian...' 

Kaisar, yakin akan hal itu, hendak membuka mulutnya, tetapi kemudian seseorang muncul 
di antara dia dan Chun Yeowun. 

Dia tidak lain adalah Zhu Taikhan. 

Zhu Taikhan muncul, menyatukan kedua tangannya, lalu membungkuk. 

Terkejut, Chun Yeowun bertanya. 

"Apa yang kamu lakukan, pangeran?" 

"Tuan-Tuan Chun! Tolong hentikan ini!" 

Tanpa diduga, Zhu Taikhan berusaha mencegah Chun Yeowun untuk menyakiti Kaisar. 

Kaisar tidak bisa memahami situasinya. 

'Anak ini dan Sekte Iblis bukan satu tim?' 

Kaisar mengira Zhu Taikhan dan Chun Yeowun berada di kapal yang sama. 

Zhu Taikhan adalah putra seorang selir. 
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Meskipun dia terlahir sebagai pangeran, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia 
berada di belakang pangeran ketiga dalam hal kebaikan kaisar. 

Orang seperti itu mendapat kesempatan untuk menjadi kaisar jika dia menerima dukungan 
Chun Yeowun. 

"Saya mengerti betapa tidak menyenangkannya situasi ini. Namun, kesepakatan kami 
hanya untuk menyingkirkan mata-mata dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri di istana." 

"Blade God Six Martial clan?" 

Mendengar itu, Kaisar semakin bingung. 

Bukannya dia tidak tahu klan. 

Di satu sisi, kaisar tahu bahwa merekalah yang mendukung Zhu Taiyoon, yang ingin 
menjadikan mereka faksi utama dalam perjanjian non-agresi. 

"Janji itu ditepati." 

"Meski begitu, kamu tidak bisa menyentuh Yang Mulia Kaisar!" 

Meskipun wajahnya pucat, kata-kata Zhu Taikhan terdengar kuat. 

Sepertinya dia mencoba melawan ketidakadilan. 

Penampilan ini menyebabkan kebingungan di antara kaisar dan teman-temannya. 

Dengan tatapan dingin, Chun Yeowun berbicara kepada Zhu Taikhan. 

"Itu sama selama waktu pendirian. Kami juga membantu dinasti saat itu, tetapi hasilnya 
selalu sama dengan kalian." 

Chun Yeowun memandangi tubuh Penjaga Escort. 

Jika bukan karena kekuatan luar biasa yang mereka miliki, Sekte Iblis akan dipaksa untuk 
bersumpah setia bahkan setelah membantu keluarga kekaisaran. 

"Bahwa..." 

"Seperti yang Yang Mulia katakan, jika bantuan berlanjut, orang menganggapnya sebagai 
hak mereka. Kultus kita akan berhenti melakukan itu mulai sekarang. Saya tidak melihat 
alasan untuk menunjukkan bantuan kepada kekaisaran, keluarga Kekaisaran, atau Yang 
Mulia. " 

Wajah kaisar mengeras mendengar kata-kata Yeowun. 
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Rasanya seperti Chun Yeowun benar-benar ingin menjatuhkannya. 

Zhu Taikhan berteriak lagi. 

"Eh, berhenti! Itu karena Yang Mulia tidak tahu yang sebenarnya!" 

"Maaf, tapi aku sedang tidak ingin mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika kamu tidak 
bergerak, aku akan memindahkanmu dengan paksa." 

"Aku tidak akan bergerak! Jika Anda akan membunuh Yang Mulia, Anda harus menebas 
saya terlebih dahulu. " 

Chun Yeowun mendecakkan lidahnya setelah melihat Zhu Taikhan mengucapkan kata-kata 
seperti itu dengan tubuh gemetar. 

"Kamu terlalu keras kepala." 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun melambaikan tangannya. 

Retak! 

"Kuak!" 

Zhu Taikhan. Yang tadi berdiri dengan tangan terbuka lebar, tiba-tiba kedua kakinya patah, 
dan dia jatuh ke lantai. 

Bingung saat melihat Zhu Taikhan berteriak kesakitan, kaisar berteriak. 

"Apa yang sedang kamu lakukan! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan 
membunuhku dan menempatkan anak ini di atas takhta!" 

Bahkan jika dia adalah anak dari selir, dia masih anak kaisar. 

Orang tua macam apa yang akan melihat anak-anak mereka menderita? 

Tanpa ragu, Chun Yeowun menjawab. 

"Tidak masalah selama dia masih hidup." 

"Kamu... kamu bu..." 

Kaisar kehilangan kata-kata. 

Tidak mungkin untuk memprediksi cara Chun Yeowun melakukan sesuatu, dia tampak 
seperti orang yang mengabaikan kebijaksanaan konvensional. 

Dia sangat berbeda dari orang-orang Yulin yang sering dia temui. 
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'Apakah, apakah ini Sekte Iblis?' 

Mengepalkan! 

Runtuh di lantai, dan berteriak, Zhu Taikhan mendongak dengan wajah sedih dan 
berteriak. 

"Silahkan! Tolong Tuan Chun, selamatkan Yang Mulia! " 

Meskipun suaranya memohon, Chun Yeowun menjawab tanpa berkedip. 

"Kamu masih belum sadar bahkan setelah kedua kakimu patah? Kalau begitu kurasa aku 
akan mengambil tanganmu juga." 

Ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya, kaisar berteriak. 

"Tu-Tuan Chun! Berhenti! Jangan lakukan itu!" 

Retak! 

Chun Yeowun mengabaikan kata-katanya dan membalikkan tangannya, yang membuat 
tangan Zhu Taikhan terpelintir. 

Dengan air mata mengalir dari matanya, kaisar berbicara. 

"Aku... aku kalah!" 

Pada pernyataan kekalahan dari mulut kaisar, wajah para kasim, laksamana, dan 
komandan mengeras. 

Kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang kaisar, terdengar. 

"Bagaimana bisa..." 

"Yang Mulia..." 

Tidak mendengarkan kata-kata pejabatnya, kaisar terus berbicara. 

"... Saya kehilangan. Saya akan mengabulkan semua yang diinginkan Tuan Chun... tolong, 
kasihanilah saya dan anak-anak saya." 

Pernyataan penyerahan diri sepenuhnya. 

Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan masalah serius di seluruh kekaisaran. 

"Apakah kamu akan menjaga kata-katamu?" 

"... Aku akan." 
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Mulut Chun Yeowun tersenyum mendengar kata-kata itu. 

Dia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari. 

Kaisar memejamkan mata, merasa tidak enak setelah melihat ekspresi Chun Yeowun. 

'Memang ... ada sesuatu yang Anda inginkan.' 

Itu firasat, dan pada akhirnya, niat lawan jelas. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

Kaisar, yang berada di udara, jatuh ke tanah. 

Kaisar ambruk ke lantai, dan tidak bisa bangun karena kakinya masih gemetar. 

Menatap Kaisar, Chun Yeowun berbicara. 

"Persyaratan akan didengar dalam dua hari dari sekarang di istana Yang Mulia. Pastikan 
Anda memiliki segel yang siap untuk memproses permintaan. " 

"S-segel!" 

Ekspresi suram kaisar semakin mengeras pada kata-kata itu. 

Jika kertas resmi telah dicap, itu seperti mengubahnya menjadi dokumen resmi, seperti 
menandatangani perjanjian dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kaisar pertama. 

Aib terbesar yang pernah ada untuk Kaisar. 

Kaisar, marah, menatap Chun Yeowun dengan marah, tetapi hanya menerima senyum 
nakal sebagai balasannya, yang lebih mirip peringatan. 

"Alasan saya memberi Anda dua hari adalah untuk memberi Yang Mulia dan pejabat Istana 
Kekaisaran waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kebenaran. Dan..." 

Chun Yeowun melambaikan tangannya di udara. 

Sekitar 300 Pengawal dan kasim, yang tidak bisa bergerak, mulai membenturkan kepala 
mereka ke tanah seolah-olah seseorang sedang mengendalikan mereka. 

Bang! Bang! Bang! 

"Kuak!" 

"Kak!" 
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Dengan dahi berdarah, mereka semua jatuh ke tanah. 

Mereka tidak mati, tetapi mereka pingsan karena gegar otak yang kuat. 

"Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna kali ini, aku benar-benar akan 
mengambil kepalamu. Karena itu, saya percaya bahwa Anda akan membuat keputusan 
yang bijaksana. " 

"Kuk... mengerti." 

Ancaman yang jelas, Kaisar menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara pahit. 

Chun Yeowun sudah menunjukkan bahwa dia bisa membunuh siapa saja. 

Meninggalkan kaisar, yang tidak bisa lagi melakukan kontak mata, Chun Yeowun berbicara 
kepada bawahannya. 

"Ayo pergi." 

"Iya!" 

Berteriak keras, anggota Sekte Iblis mengikuti Chun Yeowun. 

Bahkan Ran-yeong, yang telah melindungi harta karun dan kuil selama bertahun-tahun, 
melihat ke aula untuk terakhir kalinya dan menghilang. 

Setelah mereka pergi, kedua Laksamana dan Komandan, yang didorong ke belakang, 
berlutut dan menangis di hadapan Kaisar. 

"Yang Mulia! Kami tidak berdaya dan telah melakukan dosa besar. Tolong beri kami 
kesempatan untuk menghapus aib ini." 

"Beri aku kesempatan, Yang Mulia!" 

Kaisar menenangkan dirinya dan menatap mereka sambil berbicara dengan suara marah. 

"Kamu mengatakan hal-hal seperti itu sekarang setelah dia pergi?" 

Kedua Laksamana dan Komandan merasa malu dengan kata-kata kaisar, mereka tidak tahu 
harus berkata apa. 

Mereka tidak bisa memberikan jawaban, memang benar mereka tidak bisa bertindak 
ketika Chun Yeowun dan bawahannya hadir. 

Sebagai tanggapan, Penatua Cheong-su, Penatua Pasukan Keadilan, dengan hati-hati 
berbicara. 
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"Yang Mulia ... jika Anda mau, saya bisa memberi tahu Yulin ..." 

"Aku berharap yang lebih tua tidak ikut campur." 

"... ya ya." 

Kaisar memandang mereka dengan menyedihkan dan menggigit bibirnya. 

"Jika kamu tidak ingin aku menghadapi aib lagi, jangan bicarakan masalah ini lagi. Dan 
jangan pernah, Lord of the Demonic... wah, jangan sentuh dia." 

"... Iya!" 

Ketika mereka menjawab, kaisar memandang pangeran Zhu Taikhan yang berbaring di 
depannya. 

Dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. 

Kaisar menatapnya dengan sedih, menepuk punggungnya dengan ringan, dan 
memerintahkan para kasim. 

"Kalian para pria. Bawa anakku ke rumah sakit." 

"Kamu ... ya!" 

Menyeringai! 

Namun, Zhu Taikhan, yang dianggap pingsan, memiliki senyum kecil di bibirnya. 

Source : 
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Chapter 380 
380: Title of Five Strongest Warriors (1) 

Pangeran Zhu Taikhan telah menerima perawatan awal untuk kakinya yang patah di rumah 
sakit istana Kekaisaran dan kemudian pindah ke istananya. 

Saat dia memasuki kamarnya, Zhu Taikhan menyeringai pada dirinya sendiri. 

Dia belum pernah dirawat oleh dokter sebelumnya, tetapi menikmati kemewahan seperti 
itu memiliki perasaan yang berbeda. 

Tidak lama kemudian, Yon Namgun, Komandan Selatan, mengunjungi kamar tidurnya. 

Begitu Yon Namgun masuk, dia langsung bertanya. 

"Yang mulia. Apakah kakimu baik-baik saja?" 

"Bagaimana mereka akan baik-baik saja? Itu adalah pertama kalinya saya merasakan sakit 
dalam hidup saya." 

Zhu Taikhan menunjukkan kedua kakinya yang dibalut perban. 

Ketika kakinya patah, Chun Yeowun tampak kesal. 

[Ini akan sedikit menyakitkan.] 

Mendengar suaranya, Zhu Taikhan seperti 'Ah, dia ingin aku berakting, jadi aku akan 
melakukannya secukupnya' . 

Tapi dia tidak membayangkan bahwa Chun Yeowun akan mematahkan kedua kakinya. 

'Sial...' 

Karena itu, kata dokter, butuh waktu satu bulan untuk menyembuhkan kakinya. 

Selain itu, dia tidak akan bisa berjalan dengan baik selama seminggu. 

Itu beruntung. 

Jika saja itu adalah bagian tubuh yang berbeda, itu akan baik-baik saja dengannya. 

Namun, patah kaki dapat mengakibatkan pincang atau kehilangan kemampuannya untuk 
berjalan. 

Namun demikian, dokter memeriksa lukanya dan mengatakan dia beruntung. 
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[Saya tidak tahu bagaimana Anda melukai kaki Anda seperti ini, tetapi yang mengejutkan 
tidak ada kerusakan pada tulang rawan atau ligamen. Jadi begitu Anda sembuh, tulang 
Anda akan sembuh lebih kuat dari sebelumnya. Saya pikir saya harus mematahkan tulang 
lebih jauh untuk memasangnya kembali, tapi saya senang saya tidak perlu melakukannya, 
Yang Mulia.] 

'Haruskah aku merasa bersyukur untuk itu sekarang ...' 

Pada saat itu, hanya dengan melihat Chun Yeowun membuatnya takut. 

Sampai saat dia mengiriminya pesan secara telepati, Chun Yeowun telah sepenuhnya 
mengakar dalam perannya. 

Berkat mengorbankan kakinya, dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar. 

Selama dokter merawat kakinya, Kaisar tidak meninggalkan sisinya, dan tetap berada di 
sampingnya menatapnya dengan mata penuh perhatian. 

"Ini adalah jenis kemewahan terbaik." 

Kaisar selalu baik kepada putra sulungnya, Zhu Taiyoon, tetapi selalu kejam kepada anak-
anak lain. 

Oleh karena itu, fakta bahwa dia berhasil mendapatkan kasih sayang, sudah merupakan 
pencapaian yang luar biasa. 

"Ini pertama kalinya dia memanggilku nak." 

Rasanya aneh. 

Karena dia adalah putra seorang selir, Kaisar tidak pernah memanggilnya 'anak'. 

"Ngomong-ngomong, sampai festival Dano, aku hanya perlu memulihkan diri di istana." 

"Untunglah. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan bisa berjalan lagi. Selain itu... aku gugup 
karena aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Lord Chun padamu." 

Bertentangan dengan apa yang awalnya direncanakan, variabel yang ternyata adalah 
Kaisar, telah muncul. 

Zhu Taikhan khawatir setengah mati karena dia tidak pernah bisa menduga bahwa kaisar 
akan datang dan mengacaukan seluruh rencana. 

Secara khusus, dia merasa kasihan pada Yeongjo, Komandan Utara, yang merupakan 
pendekar pedang terkuat di istana dan orang yang dekat dengannya. 
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Bahkan jika dia ingin memberi tahu dia sebelumnya, Komandan Utara harus mengawal 
Panglima Tertinggi sepanjang waktu, yang membuatnya tidak mungkin untuk berbicara 
dengannya tentang rencana itu, yang telah diberitahukan kepada mereka oleh Chun 
Yeowun di pagi hari. . 

"Akan lebih baik jika ini hanya rusak sedikit. Tuan Chun benar-benar baik...Tidak, 
memanggilnya baik adalah salah. Disebut sebagai... Hah? Komandan Selatan, mengapa 
kamu terlihat seperti itu? " 

Melihat ekspresi Zhu Taikhan yang bergumam pada dirinya sendiri, wajah Yon Namgun 
mengeras. 

"Kenapa kamu begitu kaku?" 

"... Yang Mulia, di depan... Yang Mulia..." 

"Depan? Apa yang bisa... ugh!" 

Zhu Taikhan menoleh tanpa banyak berpikir, dan wajahnya menjadi kaku. 

Chun Yeowun berdiri di sana menatapnya. 

Itu tidak seperti keterampilan seni bela dirinya yang rendah, tetapi perbedaan antara dia 
dan Chun Yeowun terlalu tinggi baginya untuk mendeteksi kehadirannya. 

"Tuan, Tuan Chun?" 

"Aku tidak berharap kamu memikirkan semua hal itu." 

Suaranya rendah, namun khawatir. 

'Ekkk! Meski begitu, ini adalah kamar tidur pangeran, kamu tidak bisa datang ke sini 
seperti yang kamu inginkan!' 

Dia tidak mengatakannya dengan keras, tetapi dia takut pria ini akan mendengarkan 
pikirannya juga. 

Dengan keringat dingin, Zhu Taikhan melambaikan tangannya. 

"Ha... hahahaha Tuan Chun. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Ah! Saya hanya ingin 
mengatakan bahwa dengan sedikit kekuatan, situasinya akan lebih mudah diselesaikan!" 

Dia membuat alasan untuk membela diri. 

Dia bisa mengerti mengapa para pejabat tampak tercengang pada kaisar yang menyatakan 
kekalahan di depan Chun Yeowun. 
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Dia menyadari bahwa ketika menghadapi situasi yang memalukan, orang cenderung 
melontarkan kata-kata dan memperbaiki masalah. 

"Ya~ ya~. Ini dia." 

"Ya ya, Tuan Chun, percayalah pada saya..." 

"Apakah Anda memberi tahu Yang Mulia apa yang saya minta Anda katakan?" 

Pada pertanyaan langsung Chun Yeowun, Zhu Taikhan mengangguk dengan hati gelisah. 

Saat mengancam Kaisar, Chun Yeowun telah merevisi rencana dan mengubah beberapa hal. 

Melihat Chun Yeowun bertindak begitu cepat, Zhu Taikhan tidak bisa tidak menganggapnya 
sebagai monster sungguhan. 

'Meski begitu, tidak banyak orang di sisimu, bagaimana kamu berencana berurusan dengan 
begitu banyak penjaga istana pada saat yang bersamaan?' 

Yah, sambil menekan Pengawal dan kasim, dia bahkan berhasil berbicara dengan kaisar. 

Sementara itu, dia mengirim pesan telepati, aneh bahwa Chun Yeowun bisa melakukan 
banyak hal sekaligus. 

Tentu saja, nano membantunya. 

"Ya, saya melakukan apa yang diminta Tuan Chun." 

Kaisar telah menemani pangeran ke rumah sakit dan sangat marah ketika dia kembali ke 
istana. 

Itu sangat berharga karena kaisar sekarang tahu bahwa semua kekacauan ini terjadi di 
istana karena faksi yang disebut klan Blade God Six Martial. 

Tentu saja, beberapa bukti telah dibuat oleh Chun Yeowun, dan sebagai hasilnya, klan 
Dewa Pedang Enam Bela Diri, yang telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik di 
dalam istana kekaisaran dengan menggunakan Putra Mahkota Zhu Taiyoon sebagai 
bonekanya, jatuh di bawah mata yang tidak menguntungkan. dari kaisar. 

"Saya memberi tahu Yang Mulia bahwa Tuan Chun berusaha menyelamatkan istana 
Kekaisaran dari klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. Bahkan jika Yang Mulia tidak langsung 
mempercayainya, saya harap dia akan memahami Tuhan. " 

"Yah, dia tidak harus mengerti aku." 

Rencananya hanya untuk menghancurkan konspirasi klan bela diri Blade God Six dan 
memberikan hukuman kepada mereka. 
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Tidak masalah apakah kaisar memiliki kesan positif tentang Yeowun atau tidak. 

Melihat Chun Yeowun, Zhu Taikhan bertanya dengan sangat hati-hati. 

"Tapi, Tuan Chun, jika tidak apa-apa denganmu, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan 
saja?" 

"... bertanya." 

"Saya ingin tahu tentang apa yang akan Anda tanyakan pada Yang Mulia dalam dua hari. 
Bisakah kamu ceritakan pada saya?" 

Faktanya, pangeran tahu bahwa apa yang diinginkan Chun Yeowun telah diperoleh. 

Bahkan jika dia tidak memintanya, klan Dewa Pedang Enam Bela Diri akan dihancurkan 
oleh Kaisar. 

Lagi pula, karena perjanjian non-agresi antara Wulin dan kekaisaran, itu adalah satu-
satunya hal yang bisa dilakukan. 

"Ini lebih seperti saran daripada permintaan." 

"Saran?" 

Zhu Taikhan bingung dengan apa yang dikatakan Chun Yeowun. 

Kaisar telah mengatakan bahwa dia akan mengabulkan permintaan apa pun, tetapi 
memberikan saran berarti dia memberi Kaisar pilihan untuk menolak. 

Ketika Chun yeowun menjelaskan lamarannya, Zhu Taikhan menjadi semakin gugup. 

"... Tuan Chun. Itu bukan saran sederhana, apakah menurut Anda Yang Mulia akan 
menerima tawaran itu? " 

Tidak peduli berapa banyak Kaisar melihat klan Blade God Six Martial sebagai pelakunya, 
dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia hadapi di aula bawah tanah Kuil 
Kerajaan. 

'Kamu bahkan membunuh pengawalnya ...' 

Dia bertanya-tanya apakah saran itu akan diterima. 

Jika itu dia, dia tidak akan pernah menerima saran yang diajukan oleh Chun Yeowun. 

Tapi reaksi Chun Yeowun berbeda. 

Dia tampak percaya diri. 
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"Kaisar tidak akan menolak." 

Dua hari kemudian. 

Sesuai kesepakatan, Chun Yeowun mengunjungi ruang singgasana di istana. 

Kaisar, yang menganggap memalukan untuk membuat dokumen resmi sambil mencapnya 
dengan segel, tidak memanggil pejabat lainnya. 

Chun Yeowun telah memberi tahu Zhu Taikhan bahwa itu adalah saran dan bukan 
permintaan. 

"... Aduh. Jika Yang Mulia menolak, kita bisa melanjutkan dengan perjanjian non-agresi 
seperti yang dibicarakan sebelumnya." 

Kaisar memiliki ekspresi aneh setelah mendengarkan proposal yang tidak terduga. 

'...Ini bukan permintaan tapi saran yang bisa aku tolak?' 

Kaisar terdiam hampir sepanjang waktu, dan setelah memikirkannya secara mendalam, dia 
menjawab. 

Di akhir musyawarah yang panjang, sudut bibir Chun Yeowun terangkat dengan kepuasan. 

Dua hari telah berlalu sejak insiden di Kuil Kerajaan. 

Sebuah pertemuan sedang diadakan di Provinsi Henan di gedung utama Forces of Justice. 

Baru-baru ini bahkan Pasukan Kehakiman telah mengalami kerusakan besar karena mata-
mata, dan karena ancaman dari klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, hanya para pemimpin 
dengan murid terpilih dari klan mereka yang diizinkan memasuki gedung, sehingga hanya 
setengah kursi di aula dipenuhi. 

Orang yang meminta untuk mengadakan pertemuan ini tidak lain adalah Penatua Cheong-
su, anggota lama dari Pasukan Keadilan. 

"Saya tidak mengerti, Penatua, apakah itu benar?" 

Seorang pria paruh baya dengan janggut abu-abu pendek, duduk di kursi terjauh, membuka 
mulutnya dan berbicara dengan suara serius. 

Dia adalah salah satu dari tujuh belas pemimpin Pasukan Keadilan, Peng-gyu. 

Penatua Cheong-su melaporkan insiden yang terjadi di istana Kekaisaran selama 
perjalanannya sebagai utusan Yulin. 
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Namun, karena rincian laporannya yang tidak terduga, orang-orang yang hadir cukup 
bingung. 

"Penguasa Sekte Iblis? Dia muncul di istana Kekaisaran?" 

Tidak masuk akal mendengar bahwa Penguasa Sekte Iblis telah muncul di Istana 
Kekaisaran. 

Meskipun mereka telah membentuk aliansi, jalan bebas hambatan hanya diperbolehkan di 
dalam Wulin. Tindakan memasuki istana ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

"Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi sepertinya pangeran kedua adalah orang yang 
membawanya masuk." 

"Saya pikir dia tidak akan tahu hal-hal seperti itu karena dia masih muda." 

"Amitabha * , daripada itu, bukankah fakta bahwa klan Dewa Pedang Enam Bela Diri 
menyusup ke istana Kekaisaran menggunakan putra mahkota adalah masalah yang lebih 
serius?" 

Seorang wanita paruh baya berjubah biarawan, duduk di kursi keempat, menyela. 

Dia adalah Biksu Sathi dari klan Hangsan, hanya terdiri dari biarawati, dan mengikuti 
ajaran agama Buddha. 

Meskipun dia seorang wanita, dia adalah ahli pedang pedang bermata dua. 

"Ada kebenaran dalam situasi ini. Menurut laporan dari murid Elder Cheoun-su, klan Blade 
God Six Martial telah melewati batas." 

Mendengar kata-kata Penatua Sathi, pria lain, juga seorang bhikkhu dan yang duduk di 
kursi kedua, setuju. 

Seiring dengan ajaran agama Buddha, Biksu Gak-yeon adalah duta besar dari Kuil Soorim, 
keberadaan simbolis di Wulin. 

Dia adalah seseorang yang telah menguasai penggunaan langka energi internal dan 
kekuatan qi dan salah satu dari sepuluh orang yang bisa mengendalikan qi hanya dengan 
satu jari. 

"Amitabha, jika mereka bisa bergerak begitu cepat dan tanpa disadari, Wulin akan berakhir 
dalam kekacauan." 

"... Aliansi mungkin juga akan terguncang." 

Satu-satunya faksi di Wulin yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar adalah Pasukan 
Keadilan. 
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Dalam situasi seperti itu, jika klan Blade God Six Martial menggunakan putra mahkota 
untuk mengendalikan Kekaisaran, maka Pasukan Keadilan akan tersingkir. 

Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. 

"Jika kita berpikir seperti itu, maka kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda dari 
kultus Iblis. Karena Tuan Chun Yeowun telah menghentikannya, bukankah yang terburuk 
telah dihindari?" 

Orang yang menjawab kata-kata duta besar itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut 
panjang, dan pedang indah yang tergeletak di sebelahnya. 

"Penatua Poong." 

Itu adalah Poong Chungwun, pemimpin tertua dalam kelompok klan Yulin. 

Dia adalah seseorang yang melihat Chun Yeowun dalam cahaya yang baik, sejak 
mengunjungi Pegunungan Sepuluh Ribu. 

"Penatua Poong selalu baik padanya karena kamu memiliki kenalan dekat dengan Tuan 
Muda." 

Salah satu dari tujuh belas pemimpin, Peng-gyu, berbicara dengan sinis. 

Dia adalah seseorang yang membenci anggota kultus Iblis dan ajaran mereka sampai ke 
intinya. 

Dia bahkan menentang aliansi dengan Sekte Iblis sampai akhir. 

Tentu saja, kata-katanya telah ditolak kemudian karena sistem mayoritas. 

"Tuhan. Kepala penatua selalu seperti perang. Saya sangat menghormati Anda karena 
menjaga tugas Anda sebagai seorang pejuang. " 

"Apa!" 

Penatua Poong dengan anggun membalas ucapan sarkastik dari Peng-gyu. 

Laporan belum selesai, dan melihat para tetua bertengkar karena masalah seperti itu, tetua 
Cheong-su tidak bisa menahan diri dan menggebrak meja. 

Bang! 

"Ugh! Aku masih belum selesai!" 

Semua orang bingung dengan sikap serius Elder Cheong-su. 
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Kebanyakan dari mereka mengira laporan itu sudah selesai. 

Namun, Penatua Cheong-su masih menahan sesuatu yang penting. 

Hal-hal yang terjadi setelah berurusan dengan anggota klan Blade God Six Martial, dan 
mengalahkan Laksamana Lim dan putra mahkota Zhu Taiyoon. 

"Sepertinya Elder belum membicarakan poin utamanya. Saya harap para pemimpin di sini 
akan mendengarkannya sejenak. " 

Pria yang duduk di ujung meja berbicara. 

Anehnya, bahkan dengan mata tertutup, pria itu memancarkan aura mulia. 

Pria ini, yang tampak seperti pegawai negeri di Istana Kekaisaran, adalah Pemimpin Besar 
Pasukan Keadilan, dan salah satu dari Lima Prajurit Terkuat Wulin, Yi Mok. 

"Hmm, seperti yang dikatakan, kita harus membiarkan Penatua menyelesaikan 
laporannya." 

Saat kerumunan menjadi hening, Penatua Cheong-su mulai berbicara tentang apa yang 
terjadi selanjutnya. 

Reaksi terkejut orang-orang tumbuh secara bertahap menjadi ekspresi serius. 

"Benarkah? Ugh... Pengawal Penjaga Kaisar, Lim Gyu-hwa." 

Lim Gyu-hwa, Pedang Gelombang. 

Pada suatu waktu, lebih dari sembilan puluh tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari 
Lima Prajurit Terkuat dan disebut Kaisar Pedang. 

Tidak mungkin orang Wulin tidak tahu namanya. 

Cukup mengejutkan untuk percaya bahwa dia masih hidup, dan bahkan lebih mengejutkan 
lagi bahwa dia telah bekerja untuk istana kekaisaran. 

Tapi yang lebih mengejutkan adalah. 

"A-Apa yang kamu katakan?" 

"Penguasa Sekte Iblis membunuhnya? Dengan hanya tiga serangan?" 

Sulit dipercaya. 

Dia adalah pendekar pedang yang hebat. 
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Kata-kata yang keluar dari mulut Penatua Cheong-su mengejutkan, para pemimpin yang 
hadir tidak dapat memahami apa yang baru saja mereka dengar. 

Sejauh yang mereka tahu, Tuan Chun Yeowun hanyalah seorang anak kecil yang masih 
dalam masa pertumbuhan. 

Mereka telah mendengar bahwa dia sangat terampil, cukup kuat untuk membuat orang 
membungkuk di hadapannya dan bahwa dia dapat dianggap sebagai salah satu yang 
terkuat. 

"Bahkan jika dia adalah pendekar pedang yang terampil, untuk hidup sampai sekarang 
berarti dia pasti telah mencapai puncaknya kan?" 

"Eh, ya. Dia pasti sangat ahli dengan semua pengalaman yang dia kumpulkan, tetapi kalah 
dari Penguasa Iblis..." 

"Tuhan. Di masa lalu, saya melihat Lord Chun Yeowun dalam Sekte Iblis, tapi dia tidak 
cukup kuat untuk dibandingkan dengan Lima Prajurit Terkuat pada waktu itu. Mungkinkah 
Penatua Cheong-su telah melakukan kesalahan?" 

Orang-orang enggan menerima kata-kata yang sulit dipercaya seperti itu. 

Mereka tidak bisa menerima bahwa Chun Yeowun bisa melakukan itu. Selain itu, satu-
satunya orang yang bisa menjamin keterampilan Chun Yeowun adalah Penatua Cheong-su. 

'Apa yang dia lihat sehingga dia gemetar seperti itu?' 

Pemimpin Besar Pasukan Keadilan telah memperhatikan bahwa tangan Sesepuh gemetar. 

Saat berbicara tentang Raja Sekte Iblis, tangannya gemetar. 

"Saya telah melihat banyak anggota Sekte Iblis, tetapi orang ini berbeda." 

"Berbeda?" 

"Tuan saat ini adalah seseorang di luar alam manusia, mungkin kita harus memanggilnya 
sebagai Dewa. Ya, Dewa Iblis. " 

"Amitabha. Dewa Iblis? Penatua Cheong-su, sejujurnya saya pikir Anda bingung karena 
banyak hal terjadi, minumlah teh ... " 

Penatua Poong mencoba menenangkan pria yang berbicara, tetapi Penatua Cheong-su 
bangkit dari tempat duduknya dan berteriak. 

"Bagaimana kalian bisa menganggap enteng masalah ini! Aku melihat Lord of the Demonic 
Cult menggunakan pedang tak terlihat dengan mataku sendiri! Menggunakannya, dia 
memenggal Pengawal Penjaga Kaisar. Dia juga menaklukkan tiga ratus tentara dengan..." 
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"Tunggu!" 

Dia berhasil menarik perhatian mereka dengan satu kata. 

"Pedang tak terlihat?" 

"Pedang tak terlihat !!!" 

Ketika dia mengatakan satu kata itu, semua wajah di dalam ruangan mengeras. 

Mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk tidak tahu tentang pedang tak terlihat. 

Teknik tingkat tinggi yang hanya bisa dicapai ketika seseorang telah mencapai tingkat Guru 
Ilahi yang legendaris. 

"Elder ... apakah kamu mengatakan bahwa Lord of the Demonic Cult berada di level Divine 
Master?" 

Pada pertanyaan serius dari Yi Mok, Penatua mengangguk. 

"Persis. Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, berada di tingkat Master Ilahi." 

"!?" 

Tingkat master ilahi. 

Negara Legendaris yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri. 

Itu wajar bagi semua orang untuk terkejut. 

Mereka baru saja mendengar bahwa Lord of the Demonic Cult berada pada level legendaris 
ketika tidak ada orang dari Yulin. 

Tapi kejutan itu tidak berlangsung lama. 

Keributan terjadi hampir seketika. 

"Ilahi! Omong kosong apa itu!" 

"Tidak mungkin untuk mencapai tingkat master Ilahi!" 

Yah, itu sulit untuk dipahami. 

Bahkan Yi Mok, pemimpin Pasukan Keadilan, Yulin terkuat, mengalami kejutan yang tak 
terlukiskan. 

Saat keributan berlanjut, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruang rapat. 
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Ketukan! Ketukan! Ketukan! 

Selama pertemuan, semua orang telah diberitahu untuk tidak ikut campur kecuali itu 
mendesak. 

Itu adalah Gam Woon-seo. 

"Pemimpin yang hebat! Kami memiliki pesan penting!" 

"Mendesak?" 

Gam Woon-seo, berdeham dan menatap Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, Yi Mok. 

"Pada siang hari ini, istana Kekaisaran mengumumkan perubahan Agama Negara." 

"Apa? Omong kosong macam apa itu?" 

Agama Negara saat ini adalah Taoisme. 

Dan upacara Keluarga Kekaisaran diadakan oleh klan yang berbeda milik Yulin. 

Bagi Istana Kekaisaran untuk mengubah agama tanpa memberi tahu mereka sebelumnya, 
itu tidak bisa dimengerti. 

"A-apa maksudmu dengan itu?" 

Penatua Poong bertanya dengan cemberut. 

Mendengar ini, pemimpin urusan luar negeri, Gam Woon-seo, membuka mulutnya. 

"Haaa... katakan sudah!" 

"Jangan hanya berdiri di sana dan menjawab!" 

Gam Woon-seo akhirnya menjawab para pemimpin, yang cukup ngotot. 

"Istana kekaisaran mengumumkan bahwa Agama resmi Kekaisaran akan diubah menjadi 
Ordo Iblis Langit dari Sekte Iblis." 

"!!!" 

Bang! 

Pada jawaban mengejutkan dari Gam Woon-seo, semua orang melompat dari tempat 
duduk mereka, mata mereka terbelalak kaget. 

> Catatan Penerjemah Anda seharusnya memperhatikan penggunaan Yulin dan Forces of 
Justice dalam bab ini, saya hanya mengikuti gaya penulis, dia tampaknya menggunakan 
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kedua istilah tersebut. Dari saya yang meremehkan Yulin = Pasukan Keadilan + faksi lain 
dengan ide serupa. 

> Catatan Editor Amitabha, (Sansekerta: "Cahaya Tanpa Batas") juga disebut Amitayus 
("Kehidupan Tanpa Batas"), dan khususnya dalam apa yang disebut sekte Tanah Suci, 
Buddha penyelamat agung. Ini digunakan sebagai cara untuk menyapa sebelum Anda 
memulai kalimat yang menyiratkan bahwa Anda berbicara dengan damai, jadi jelas bahwa 
beberapa orang dari Kekuatan Keadilan yang mengikuti ajaran Buddha berbicara seperti 
itu. 

Source : 
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Chapter 381 
381: Title of Five Strongest Warriors (2) 

Ibukota Kekaisaran. 

Istana Naga terletak di pusat kota. 

Jika seseorang memilih tempat yang paling indah dan megah di daerah itu, itu akan 
menjadi istana Jian'an di mana sekitar 100.000 pejabat pindah setiap hari. 

Istana Jian'an, ditutupi ubin emas dan pilar emas yang menopang struktur, adalah tempat 
kaisar tinggal. 

Laksamana Seo Tae-sik dari Tombak Kardinal dan Laksamana Yuk Cheong-eun dari 
Tombak Barat berlutut, kepala mereka menyentuh tanah. 

"Yang Mulia! Kami tidak berkewajiban untuk menerima proposal drastis seperti itu. 
Tolong, jangan mengambil keputusan seperti itu! Ini bukan jalannya." 

"Yang Mulia! Apa yang dikatakan Laksamana Seo benar, tolong tarik perubahan Agama 
Negara ini. Ada begitu banyak seni dan agama yang bisa kamu pilih, tapi tolong jangan 
Sekte Iblis!" 

Tidak ada pejabat biasa yang menentang keputusan kaisar. 

Hanya mereka yang telah melihat tindakan Lord of the Demonic Cult di kuil bawah tanah 
yang menentangnya. 

'Situasi macam apa ini?' 

Mendengar keputusan tak terduga kaisar, mereka tidak dapat memahami alasan di 
baliknya. 

Pada awalnya, karena kaisar telah melalui pengalaman yang menakutkan dan traumatis, 
mereka mengira bahwa dia tidak stabil secara mental. 

'Ada orang yang berlutut untukmu, bagaimana kamu bisa membuat keputusan seperti itu?' 

Yulin dari Jianghu memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap keluarga Kekaisaran. 

Seperti orang dan pejabat lainnya, mereka adalah orang-orang yang menghormati kaisar, 
dan karena sikap ramah mereka, mereka merasa nyaman dengan pekerjaan pemerintah. 

Namun, berdasarkan apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, mereka menyadari 
bahwa tidak semua faksi di dalam Wulin memiliki sikap yang sama. 
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"Yang Mulia! Ordo Setan Langit dari Kultus Iblis bukan untuk diikuti oleh kekaisaran. 
Khususnya pria itu, Chun Yeowun, dia tidak menghormati Yang Mulia..." 

Bang! 

Sebelum Laksamana Yuk Cheong-eun bisa menyelesaikannya, Kaisar memukul 
singgasananya. 

Laksamana, yang menyadari alasannya, terdiam. 

Untuk sesaat dia mengira dia akan dibunuh. 

Kaisar secara khusus mengatakan kepada mereka untuk tidak pernah menyebutkan apa 
yang terjadi di Kuil Kerajaan. Namun, diliputi oleh emosinya, dia akhirnya 
membicarakannya. 

"Yang Mulia. Tolong maafkan hamba rendahan ini! Saya telah melakukan penghujatan!" 

Gedebuk! Gedebuk! 

Yuk Cheong-eun membenturkan kepalanya ke lantai dan meminta maaf. 

Setelah beberapa pukulan, dengan darah menetes dari dahinya, Kaisar mengangkat 
tangannya sebagai tanda untuk berhenti. 

"Th... terima kasih telah menunjukkan belas kasihan padaku, Yang Mulia!" 

Menitik! 

Laksamana Tombak Barat, Yuk Cheong-eun, yang wajahnya berlumuran darah, 
mengungkapkan rasa terima kasihnya. 

Karena dia telah membuat kesalahan terburuk di depan kaisar, sedikit darah bukanlah 
harga yang mahal. 

"Hm." 

Kaisar menatap kedua Laksamana yang berlutut. 

Bukannya dia tidak bisa memahami emosi mereka. 

Pada awalnya, dia memiliki niat untuk menolak lamaran dari Lord of the Demonic Cult. 

Namun, sesuatu telah membuatnya berubah pikiran pada akhirnya. 

"Saya bertanya kepada anda. Apa pendapatmu tentang musuh musuh?" 
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"Musuh musuh ..." 

Ketika ditanya oleh Kaisar, kedua Laksamana itu mulai berpikir. 

Mereka harus memberikan jawaban yang benar, tetapi itu adalah pertanyaan yang selalu 
dijawab, sejak dimulainya sejarah perang. 

"... Musuh dari musuh tidak kurang dari sekutu kita. Yang Mulia!" 

Kaisar mengangguk pada jawaban hati-hati Laksamana Seo Tae-sik. 

"Itulah yang dikatakan Tuan Chun kepadaku." 

"Ah!" 

Ketika dia datang ke Istana Naga untuk memberikan lamarannya, Chun Yeowun telah 
mengucapkan kata-kata itu kepadanya. 

Tentu saja, bagaimana keadaan selama pertemuan itu sedikit berbeda. 

Kaisar telah bertanya pada Chun Yeowun apa yang harus dia lakukan. 

Dan dia berbicara dengan niat yang jelas. 

[Blade God Six Martial Clan adalah musuh yang harus dimusnahkan oleh Sekte kita. Anda 
sudah tahu itu, jadi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Hubungan seperti apa yang 
secara alami akan Anda miliki dengan musuh musuh Anda jika Anda harus menghancurkan 
musuh itu?] 

Kaisar sangat mengerti apa yang dimaksud Chun Yeowun. 

Kaisar telah menyadari bahwa klan Dewa Pedang Enam Bela Diri adalah keberadaan yang 
sangat berbahaya bagi keluarga Kekaisaran berdasarkan berbagai kesaksian yang dia 
kumpulkan dari orang-orang di dalam istana, termasuk putranya Zhu Taikhan dan Penatua 
Cheong-su. 

'Jika Lord Chun tidak menghentikan orang-orang itu, maka Taiyoon akan menjadi Kaisar 
yang hanyalah boneka di tangan bajingan itu.' 

Situasi terburuk akan menimpa mereka. 

Jika itu masalahnya, Kaisar bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia 
salah memahami Sekte Iblis sebagai orang yang telah mencuri harta Kekaisaran dan 
membunuh para penjaga di Kuil. 
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"Yang Mulia, pertama, jika dia menggunakan konsep musuh musuh, maka faksi Yulin juga 
mempertimbangkan klan Blade God Six Martial sebagai musuh mereka. Selain itu, Yulin 
akan selalu bertindak baik terhadap Yang Mulia dan Kekaisaran. " 

Laksamana Seo Tae-sik dari Tombak Kardinal membalas kata-kata Kaisar. 

Namun, itu hanya menciptakan lebih banyak ruang bagi Kaisar untuk menegaskan 
pendiriannya. 

"Dan sebagainya? Apakah Yulin menghalangi orang-orang itu di kuil bawah tanah? Bahkan 
Penatua Cheong-su, yang ada di sana sebagai utusan, berdiri dan menyaksikan situasi 
tanpa daya, dia bahkan tidak bergerak ketika aku, Kaisar, dipermalukan oleh Penguasa 
Sekte Iblis." 

"Topi itu..." 

Kaisar tidak melupakannya. 

Dia telah diberitahu bahwa Penatua Cheong-su, Penatua Yulin yang sudah lama, dan 
seorang sarjana, adalah seorang seniman bela diri yang terkenal. 

Namun, di depan Lord of Demonic Cult, dia berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata 
pun. 

'Bisakah orang seperti itu disebut Penatua? Ha!' 

Bahkan jika para pejabat tidak berdaya, mereka semua siap mempertaruhkan hidup 
mereka untuk kaisar. 

Tetapi pria ini, seorang Penatua, dan pemimpin Pasukan Keadilan, yang seninya 
dipertahankan sebagai Agama Negara, telah menyerah di depan kekuatan Sekte Iblis. 

"Saya khawatir. Pemberontak dari klan itu adalah musuh yang tangguh yang bahkan 
Penjaga Istana Kekaisaran tidak bisa hentikan. Klan seperti itu mengincar takhta dan 
kekaisaran, dan saya tidak melihat alasan untuk mempercayakan Agama Negara kepada 
faksi yang pemimpinnya tidak membantu saya saat dibutuhkan." 

'Ini...' 

Wajah kedua Laksamana itu mengeras. 

Mereka telah merawat Kaisar selama bertahun-tahun, dan mereka tahu sifatnya. 

"Kami mengabaikan ini." 

Laksamana berpikir bahwa Kaisar akan bergerak lebih dekat ke Yulin setelah 
dipermalukan, dengan maksud untuk membalas dendam. 
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Namun, ini benar-benar tidak terduga. 

Memang benar bahwa Tetua Yulin telah sepenuhnya mengabaikan situasi sementara kaisar 
sedang dipermalukan. 

'Selain itu, Yang Mulia mengecualikan emosinya ketika berhadapan dengan politik.' 

Kaisar sangat radikal dalam politik sehingga dia dengan berani membuang orang-orang 
yang tidak berguna dan selalu menunjuk orang-orang yang berguna baginya, terlepas dari 
status mereka. 

Begitulah cara dia memerintah. 

'Bahkan saat itu, dengan para bajingan itu ...' 

Itu adalah pertaruhan yang berisiko untuk mempekerjakan orang-orang yang tidak takut 
pada Kaisar atau keluarga Kekaisaran. 

Para Laksamana sama sekali tidak bisa memahami pikiran Yang Mulia. 

Namun, keputusan telah dibuat oleh Kaisar setelah banyak pertimbangan. 

Kaisar sangat marah sehingga dia ingin menarik bantuannya ke Yulin dan bahkan 
membuang perjanjian non-agresi, dan juga membuang seni negara. 

'Bahkan jika saya tinggal jauh dari orang-orang Wulin itu, akankah mereka yang dipenuhi 
dengan keserakahan berhenti mengirim mata-mata mereka ke Istana Kekaisaran dengan 
mudah? Tidak, saya yakin mereka akan melakukan sesuatu lagi.' 

Dia terlalu bingung. 

Itulah yang dirasakan Kaisar. 

Dengan kepedulian akan masa depan, dia memutuskan untuk tidak emosional. 

Semua emosi dibuang dan situasinya dihitung secara rasional. 

'Jika saya berpikir secara rasional, pria itu kuat.' 

Dia melihat kekuatan mengerikan tepat di depan matanya. 

Bahkan para master berpengalaman telah berlutut di depannya. 

Bahkan Guardian Escort yang telah hidup selama ratusan tahun dan telah meminum darah 
Qilin telah berubah menjadi mayat yang dingin hanya dengan beberapa ayunan. 
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'Selain itu, dia sangat banyak akal sehingga dia tahu apa yang direncanakan oleh Klan Bela 
Diri Tombak Timur dan Dewa Enam Bela Diri. ' 

Jika dihitung seperti itu, pria itu adalah seseorang yang ingin dimiliki kaisar di bawah 
sayapnya. 

Jika Kaisar tahu bagaimana menanganinya, dia akan menjadi sekutu terkuat kaisar. 

'Baik. Menjaga musuh musuh di sisiku akan memberikan kesadaran tentang orang macam 
apa mereka.' 

Jika seni Sekte Iblis diakui dengan menerima saran dari Chun Yeowun, klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang tidak akan bisa memasuki istana Kekaisaran dengan mudah. 

Itu bermanfaat dalam segala hal. 

"Alasan mengapa aku menjadikan Sky Demon Order sebagai Agama Negara, adalah untuk 
menjaga klan Blade God Six Martial tetap terkendali. Saya tidak akan kembali pada ini, 
kecuali jika Anda telah memikirkan solusi yang lebih baik." 

Pada akhirnya, kedua Laksamana harus menarik argumen. 

Kaisar tidak meninggalkan ruang bagi orang lain untuk campur tangan. 

'Bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik!' 

Bangunan utama Yulin di provinsi Henan. 

Aula tempat semua pemimpin berkumpul telah berada dalam kekacauan total selama tiga 
hari. 

Mereka masih mendiskusikan hubungan mereka dengan Istana Kekaisaran setelah 
mendengar pengumuman yang mengejutkan. 

Bagi mereka yang telah berkonsentrasi pada klan Blade God Six Martial karena aliansi 
dengan Demonic Cult, ini merupakan pukulan berat bagi mereka. 

Selain itu, kontroversi level Lord of the Demonic Cult saat ini terus didiskusikan. 

Dalam sejarah Wulin, itu adalah kejadian yang sangat langka bagi seseorang untuk 
mencapai tingkat Guru Ilahi. 

Satu-satunya yang mampu menggunakan pedang tak terlihat adalah semua veteran yang 
tidak aktif selama beberapa dekade. 

Tidak peduli seberapa kuat Sang Penatua bersaksi, wajar saja jika orang-orang tidak mau 
mempercayainya. 
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Itu terlalu banyak untuk dipercaya. 

Saat itulah seorang pengunjung datang. 

Seorang kasim setengah baya dalam jubah biru laut, anggota dari Tombak Kardinal. 

Kasim itu mengunjungi Yulin di bawah perintah Laksamananya. 

Para pemimpin Yulin, yang mendengar niat Laksamana Seo Tae-sik, menanggapi dengan 
berbagai cara. 

Setelah pesan kasim diterima, Penatua Sathi, pemimpin klan Hangsan bertanya. 

"Yah, Amitabha. Apakah itu benar?" 

Untuk pertanyaan itu, dia mengangguk. 

Laksamana mengatakan bahwa jika ada rencana yang lebih baik, Yang Mulia akan 
mempertimbangkannya sampai batas tertentu. 

"Hah..." 

Mendengar kata-kata itu, desahan keluar dari mulut semua orang. 

Bahkan, beberapa mata pemimpin diarahkan ke Elder Cheong-su dengan kebencian. 

Kasim telah memberi tahu mereka satu hal, yang disembunyikan oleh Penatua. 

Fakta bahwa bahkan ketika kaisar berada dalam situasi yang memalukan, Penatua, karena 
takut, tidak bertindak. 

'Tidak heran Yang Mulia kecewa pada kita.' 

'Cih, ini menurunkan prestise Yulin!' 

Tatapan itu membuat Penatua Cheong-su terpojok. 

Mata kebencian dan ketidakpercayaan, tidak peduli apa yang dikatakan Penatua, itu tidak 
akan ada gunanya sama sekali. 

'Tuhan Tuhan. Saya mengatakan segalanya tentang betapa kuatnya Tuan Chun, tetapi 
mereka masih memperlakukan saya seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan.' 

Dia sampai pada kesimpulan bahwa akan sulit untuk bekerja dengan Pasukan Keadilan 
lebih lama lagi Penatua Cheong-su bangkit dari tempat duduknya, menyatukan kedua 
tangannya, dan berbicara. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Karena ini terjadi karena kurangnya tindakan di pihak saya, saya akan bertanggung jawab 
dan mundur." 

Biasanya, ketika situasi seperti itu terjadi, orang-orang akan mulai menentang mereka yang 
meminta untuk mundur, tetapi tidak ada yang menghentikan Elder Cheong-su. 

Itu karena setiap pemimpin di ruangan itu percaya bahwa dialah yang harus disalahkan 
atas apa yang telah terjadi. 

"Hah! Apakah Anda mencoba keluar dari kekacauan yang Anda buat? " 

Di tengah situasi tersebut, Peng-gyu, dengan kepribadiannya yang suka berperang dan 
sebagai kepala keluarga Peng, mengkritik Tetua Cheong-su. 

Kemarahan muncul di mata Penatua Cheong-su, yang akan turun dari kursinya untuk 
bertanggung jawab atas tindakannya. 

"Hah? Apakah kamu marah? Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengatakan apa-apa 
bahkan jika Anda diberi dua mulut. 

Mendengar ucapan terus-menerus dari Peng-gyu, Penatua Cheong-su mengepalkan 
tangannya dan menarik napas dalam-dalam. 

"Saya akui ini terjadi karena saya tidak berdaya, tetapi bahkan jika Anda ada di sana, Peng-
gyu, Anda akan berada di posisi yang sama dengan saya, saya pikir kata-kata Anda tidak 
ada artinya. " 

"Ha! Bahkan jika aku ada di sana? Saya pikir Anda telah berbicara terlalu banyak beberapa 
hari terakhir ini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti 
itu." 

"Kata-kata mudah diucapkan, saya yakin Anda juga tahu itu." 

"Apa katamu?" 

"Haruskah aku mengulanginya lagi? Anda semua percaya diri di sini, tetapi jika Anda ada di 
sana, saya akan meletakkan tangan saya di atas talenan sehingga Anda tidak akan 
berperilaku berbeda." 

Seolah marah, wajah Peng-gyu memerah, dia membanting tangannya ke meja dan 
berteriak. 

Bang! 

"Bisakah kamu bertanggung jawab atas kata-kata itu?" 
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"Saya tidak akan mengatakannya jika saya tidak bisa. Saya yakin Anda akan memecahkan 
sesuatu. " 

"Hah? Ini bukan apa-apa untukku!" 

Mendengar itu, Peng-gyu bangkit dari tempat duduknya dan melihat ke arah Pemimpin 
Besar Pasukan Keadilan. 

Tak! 

"Pemimpin yang hebat! Saya akan mengurus ini, tolong kirim saya ke Istana Kekaisaran. 
Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Yang Mulia untuk memulihkan 
hubungan kita kembali seperti semula. " 

Sepertinya dia yakin bahwa dia akan diberikan pintu masuk ke Istana Kekaisaran. 

Bahkan para pemimpin lain di ruangan itu berpikir bahwa dia bisa menang. 

"Aku akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Takut pada Tuan Muda 
dari Sekte Iblis? Ilahi? Ha! Anda memalukan bagi faksi. " 

Peng-gyu, kepala keluarga Peng, adalah orang terakhir yang memasuki Pasukan Keadilan, 
tidak seperti yang lain. 

Dia mewarisi posisinya dari ayahnya. 

Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan betapa hebatnya dia bagi Yulin 
dan keluarga Kekaisaran. 

"Apakah kamu benar-benar bertanya, pemimpin ke-17?" 

"Persis!" 

Saat Yi Mok, Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, bertanya, seseorang bangkit dari tempat 
duduknya dan melangkah maju. 

"Pemimpin Hebat, tolong kirim saya ke Istana Kekaisaran bersama dengan pemimpin ke-
17." 

Pria yang melangkah maju tidak lain adalah Yeon Buso, putra tertua Pemimpin Besar Yulin. 

Source : 
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Chapter 382 
382: Title of Five Strongest Warriors (3) 

Yeon Buso. 

Putra tertua Yi Mok. 

Jika seseorang memikirkan nama keluarganya, orang akan melihat bahwa itu berbeda dari 
ayahnya. 

Itu bukan karena dia bukan putra asli dari Pemimpin Besar. 

Itu karena Yi Mok, Pemimpin Besar Pasukan Keadilan yang belum menikah, memiliki tiga 
anak, semuanya yatim piatu. 

Yeon Buso, Kang Soah dan Mo Yuju. 

Meskipun ketiga bersaudara itu yatim piatu, mereka selalu dipuji karena layak mendapat 
perhatian dari Hakim Utara Blade Yi Mok. 

Tidak diketahui mengapa ketiga anaknya tidak mengambil nama keluarganya, tetapi tidak 
dapat disangkal bahwa mereka akan menjadi tokoh yang memimpin Pasukan Keadilan di 
masa depan. 

Di antara mereka, Yeon Buso, putra tertua, akan menjadi wajah Yulin generasi berikutnya. 
Fakta bahwa dia dibesarkan dengan penuh perhatian dan dedikasi adalah alasan mengapa 
beberapa pemimpin telah mendukungnya. 

"Tuanku, tolong kirim aku ke Istana Kekaisaran bersama dengan pemimpin ke-17." 

Mata Pemimpin Besar terbuka lebar. 

Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yeon Buso meminta sesuatu. 

Putranya telah diundang ke pertemuan beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah 
mengungkapkan niatnya. 

'Hmm... apakah itu karena Penguasa Sekte Iblis?' 

Meskipun dia bukan putra kandungnya, Yi Mok adalah orang yang membesarkannya, tidak 
mungkin dia tidak mengerti niat putranya. 

Meskipun Yeon Buso tidak pernah tertarik pada hal lain, dia tampaknya sangat tertarik 
pada apa pun yang berhubungan dengan Tuan Chun Yeowun. 
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'Menganggapnya sebagai lawannya?' 

Sudut bibir Yi Mok terangkat. 

Menjadi salah satu dari Lima Prajurit Wulin Terkuat, dia selalu dibandingkan dengan 
Penguasa Sekte Iblis. 

Bahkan ada desas-desus yang menyatakan bahwa Tuan Utara akan menghadapi Tuan Sekte 
Setan Selatan. 

Itu wajar bagi Yeon Buso untuk menganggap Chun Yeowun sebagai saingannya karena 
mereka keluar dari sekolah seni bela diri pada saat yang sama, dan keduanya mendapatkan 
ketenaran pada saat yang sama juga. 

"Dia memang anakku." 

Mungkin karena pengaruh Yi Mok, Yeon Buso selalu mengawasi pergerakan Chun Yeowun, 
terutama karena Jegal Sohi pergi ke Sekte Iblis sebagai anggota utusan. 

Mata Yeon Buso, yang memandang Tuhan, dipenuhi dengan rasa kemenangan. 

"Ini mungkin berisiko, tetapi itu bisa menjadi pengalaman yang baik untuknya juga. Lawan 
yang hebat akan menjadi kekuatan pendorong yang dapat mendorongnya melewati 
batasnya.' 

Bagaimanapun, Forces of Justice dan Demonic Cult saat ini adalah sekutu, jadi tidak ada 
masalah besar yang akan muncul. 

Tentu saja, perkelahian juga bisa meletus di antara aliansi. 

Pemimpin Besar mengangguk setuju. 

"Lakukan apa yang kamu inginkan." 

"Terima kasih!" 

Pak! 

Wajah Yeon Buso menjadi cerah. 

"Oh! Untuk pergi dengan Pemimpin Yeon! Suatu kehormatan." 

Peng-gyu merasa gembira atas dukungan tak terduga itu. 

Bahkan sebelum memasuki Pasukan Keadilan dan menjadi seorang pemimpin, rumor telah 
beredar bahwa Yeon Buso adalah monster yang sangat kuat. 
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Kurang dari tiga bulan setelah meninggalkan Yulin untuk melatih kemampuannya, dia 
dikenal karena keahliannya dalam seni bela diri dan dikenal sebagai salah satu pejuang 
terkuat di dalam Yulin. 

Itu umum untuk mendengar orang mengatakan bahwa bahkan jika mereka kehilangan 
reputasi sebagai seniman bela diri, menjadi lebih tua dari Yeon Buso adalah sesuatu yang 
bisa dibanggakan, terutama karena ia adalah seorang prajurit yang diakui Yulin dan hanya 
sedikit di bawah Lima Prajurit Terkuat. 

'Saya diberitahu bahwa dia berusia sekitar 30 tahun, tetapi saya tidak dapat menebak apa 
yang terjadi sehingga mendorongnya sejauh ini dalam skala kekuatan' 

Peng-gyu adalah master di level Master Superior, tapi dia tidak bisa menebak level Yeon 
Buso. 

Desas-desus menyatakan bahwa dia telah mencapai akhir tingkat Master Unggul, tetapi ada 
orang yang berpikir bahwa dia pasti sudah mencapai tingkat Maha Guru. 

"Saya mungkin kurang dalam keterampilan, tetapi saya ingin membantu pemimpin ke-17." 

"Hahaha, kamu memiliki pengalaman yang luar biasa, tolong jangan terlalu rendah hati. 
Jika saya ditemani oleh senjata rahasia Pasukan Keadilan, maka peluang saya untuk 
mendapatkan lengan Elder Cheong-su akan meningkat." 

Pada saat yang sama, Peng-gyu mengangkat tangan kanannya dan berpura-pura 
memotongnya dengan tangan yang lain. 

Yeon Buso tidak ingin memihak, tetapi tindakan Peng-gyu terlalu picik sebagai seorang 
pemimpin. 

'Posisi seorang pemimpin yang kaya dan yang terampil telah berubah. Ck, Ck.' 

Peng-gyu dari keluarga Peng adalah pemilik kaya, dan karena dia adalah putra dari 
pemimpin sebelumnya, dia hanya mewarisi posisi itu. 

Tapi itu tidak berarti bahwa Peng-gyu tidak memiliki kecerdikan atau akal. 

Hanya saja, untuk seorang pemimpin faksi, temperamen dan agresivitasnya cenderung 
membuat lawannya terpojok. 

Terlepas dari sikap Peng-gyu yang provokatif, Penatua Cheong-su tidak menanggapi. 

Lagi pula, selama tiga hari terakhir, dia telah memperingatkan semua orang tentang hal itu. 

'Anda adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan saya. Pergi dan lihat sendiri.' 
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Meskipun Pasukan Keadilan dan Sekte Iblis telah bersekutu, Chun Yeowun adalah tipe 
orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. 

Dia bertanya-tanya apa yang harus dia katakan jika Peng-gyu tidak berhasil kembali hidup-
hidup. 

Kelompok utama Pasukan Keadilan tidak jauh dari ibukota Kekaisaran, karena terletak di 
wilayah yang sama. 

Jika mereka bepergian sambil beristirahat, mereka dapat mencapai ibu kota dalam waktu 
tiga hari, dan hanya dalam dua hari jika mereka berhenti tidur. 

Pada siang hari di hari ketiga, anggota Kardinal Spear dan utusan dari Forces of Justice tiba. 

Sekitar lima puluh atau lebih orang dari Yulin sedang menunggu izin masuk mereka 
dikeluarkan di depan gerbang selatan Istana Naga. 

Namun, setengah dari mereka bukan seniman bela diri. 

Setengah dari mereka seperti biarawati dalam jubah biksu abu-abu dengan sarung tipis di 
punggung mereka. 

Biarawati paruh baya di garis depan tidak lain adalah sesepuh lama klan Hangsan, Biksu 
Sathi. 

"Saya harap Biksu Sathi tidak melewati kita." 

Peng-gyu, kepala keluarga Peng, menggerutu. 

Biasanya, dia hanya berencana untuk pindah dengan Yeon Buso, putra tertua dari 
Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, dan anggota klannya, tetapi atas perintah Pemimpin 
Besar, anggota klan Hangsan telah bergabung. 

Alasannya adalah, 

"Amitabha, apakah buruk mengubah agama Buddha sebagai agama baru? Ini adalah 
kesempatan bagi Buddha yang berbelas kasih untuk dikenal oleh seluruh kerajaan. 
Pemimpin Peng-gyu." 

Itu hanya situasi jaga-jaga. 

Meskipun Kaisar telah secara resmi mengumumkan perubahan dalam Agama Negara, 
mereka pikir akan sulit bagi Kaisar untuk mengubah kata-katanya. 

Dengan pemikiran itu, mereka bermaksud merekomendasikan agama Buddha sebagai 
solusi terbaik berikutnya untuk Yulin. 
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Jika ada ketidakpercayaan pada seni bela diri karena Penatua Cheong-su, Pemimpin Besar 
memutuskan bahwa tidak buruk untuk merekomendasikan agama Buddha, jadi dia 
bertanya kepada Biksu Sathi. 

"Akan lebih baik jika Biksu Gak-yeon datang, apa yang bisa saya lakukan? Amitabha!" 

Biksu Gak-yeon memiliki reputasi dan pengaruh yang kuat karena ia adalah pemimpin klan 
Shaolin, pusat Buddhis terbesar di Jianghu. 

Namun, karena dia saat ini bertanggung jawab atas tugas yang terpisah, dia tidak bisa 
meninggalkan posisinya. 

"Mari kita bicara dengan Yang Mulia dulu. Mungkin tidak terlalu sulit untuk 
meyakinkannya untuk mempertimbangkan kembali sarannya." 

Dalam perjalanan mereka ke istana, para kasim telah memberi mereka berbagai informasi. 

Untungnya, mereka mengetahui bahwa meskipun Kaisar telah mengumumkan perubahan 
Agama Negara, dia belum sepenuhnya menarik Taoisme. 

Seperti yang dikatakan kasim, masih ada waktu untuk berubah pikiran. 

"Amitabha. Tapi ini memakan waktu lebih lama dari yang saya kira." 

Mereka telah menunggu di pintu masuk gerbang selatan selama lebih dari setengah jam 
dan belum menerima kabar apapun. 

Mereka diberitahu bahwa kasim akan memasuki istana terlebih dahulu dan membawakan 
mereka kartu masuk yang dikeluarkan, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. 

"Apa yang akan kamu lakukan jika Lord of the Demonic Cult sudah pergi? Harapanmu 
mungkin runtuh jika dia tidak ada di sini." 

Peng-gyu berbicara kepada Yeon Buso, yang diam-diam berdiri sendiri. 

Ketika dia tiba di ibukota, kasim telah memberi tahu mereka bahwa Penguasa Sekte Iblis 
telah kembali ke kultus dan dia tampak kecewa. 

'Mungkin kita belum ditakdirkan untuk bertemu?' 

Pemuda itu memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu dengan saingannya, yang juga 
merupakan Penguasa generasi baru. 

Selain itu, tunangannya, Jegal Sohi, terlalu memujinya, dan dia ingin melihat orang seperti 
apa Tuan ini. 

'Haruskah aku merasa puas dengan mengamati jejak seni bela dirinya?' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yeon Buso bertanya kepada kasim apakah mayat orang-orang yang dibunuh Chun Yeowun 
telah dikremasi atau tidak, dan kasim itu menjawab bahwa mereka tidak. 

'Dengan memeriksa bekas pedang di mayat, aku bisa menentukan apakah dia benar-benar 
menggunakan pedang tak terlihat atau tidak.' 

Dia juga berharap Lord Chun tidak bisa menggunakan pedang tak terlihat. 

Jegal Sohi telah mengatakan bahwa dia adalah seorang Maha Guru ketika dia bertemu 
dengannya. 

Tidak peduli seberapa berbakatnya Lord Chun, sulit dipahami untuk percaya bahwa dia 
telah mengambil langkah ke level legendaris hanya dalam beberapa bulan. 

'Yang pasti adalah bahwa Elder Cheong-su berbicara terlalu banyak, bisa jadi dia tidak 
memahaminya karena Lord Chun berada di luar levelnya. Ini sangat menarik! Apakah 
langit tidak ingin aku bertemu Lord Chun?' 

Ketika dia pertama kali muncul di Yulin, dia berkompetisi melawan banyak master, tetapi 
telah mengalami kekecewaan yang luar biasa. 

Tidak ada satu orang pun seusianya yang bisa bersaing dengannya. 

Bahkan sampai sekarang, hanya ada beberapa pemimpin yang bisa mempertahankan diri 
dari serangan Yeon Buso. 

Saat itulah dia menyadari bahwa di dunia ini, orang seperti dia disebut Jenius. 

'Jika dia benar-benar sekuat itu, kita pasti akan bertemu satu sama lain kapan-kapan. Tidak 
peduli seberapa banyak dia menghindariku, kita pasti akan bertemu.' 

Sampai saat itu, sepertinya dia harus menenangkan darahnya yang mendidih. 

Saat itulah seseorang keluar dari gerbang selatan dan berlari ke arah mereka. 

Dia adalah kasim dari Cardinal Spear. 

"Apakah izin masuk sudah dikeluarkan? Amitabha." 

Menanggapi pertanyaan Biksu Sathi, kasim itu mengangguk. 

"Itu dikeluarkan. Lebih penting lagi, kita harus bergegas dan mengunjungi Yang Mulia 
sekarang." 

"Sekarang juga?" 
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Mereka pernah mengunjungi istana kekaisaran sebelumnya, dan mereka tahu akan selalu 
butuh dua sampai tiga hari untuk bertemu Kaisar. 

Namun, dengan izin mereka yang baru saja dikeluarkan, mereka diundang oleh Kaisar. 

"Pagi ini, penghapusan Taoisme dipercepat saat orang-orang dari Sekte Iblis memasuki 
istana!" 

"Apa?" 

Peng-gyu dan Sathi terkejut dengan kata-kata yang sulit dipercaya itu. 

Beberapa saat yang lalu, mereka merasa lega mengetahui bahwa Taoisme belum 
sepenuhnya disingkirkan, tetapi sekarang karena anggota Sekte Iblis memasuki istana, 
mereka akan memastikan bahwa Taoisme disingkirkan sesegera mungkin. 

"Amitabha! Berantakan sekali!. Pemimpin Peng-gyu dan Pemimpin Yeon Buso tolong temui 
Kaisar. Saya akan memimpin anggota klan Hangsan dan memastikan kuil Taoisme tidak 
dibongkar." 

Itu adalah situasi di mana klan Hangsan harus bertindak. 

Ketika dia mengatakan bahwa dia akan mencegah pembongkaran, keduanya 
menganggukkan kepala. 

Ingin tahu, Yeon Buso bertanya. 

"Apakah Lord of the Demonic Cult memasuki istana?" 

"Saya tidak tahu. Namun, jika kita tidak bergegas masuk, kita mungkin tidak akan diberi 
izin untuk masuk." 

Akibatnya, Yeon Buso menghela nafas. 

Tidak mungkin seorang kasim biasa dapat mengetahui apakah seseorang dengan posisi 
Lord telah memasuki istana lagi atau tidak. 

Dia bertanya-tanya apakah dia harus membantu Biksu Sathi, tetapi setelah memikirkannya, 
dia memutuskan untuk bertemu Kaisar bersama pemimpin Peng-gyu. 

Kuil Tao terletak di tenggara Istana Naga. 

Dibangun pada masa pemerintahan kaisar pertama, kuil, seperti kuil-kuil lain di Jianghu, 
terdiri dari beberapa aula, tiga bangunan, dan berada di bawah yurisdiksi kaisar. 

Kuil seperti itu mengalami kerusuhan besar. 
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Gedebuk! Retak! 

"Kamu! Hentikan ini sekarang!" 

"Kamu orang! Beraninya kau melakukan ini!" 

Para biksu di kuil berusaha tanpa daya untuk melawan tetapi tidak berhasil. 

Anggota Sekte Iblis, yang telah tiba satu jam sebelumnya, sedang mengeluarkan semua 
buku dan alat pengajaran dari aula. 

"Kamu iblis jahat! Ini adalah kuil suci Taoisme! Menjauhlah..." 

Puk! 

"Kuak!" 

"Siapa yang kamu sebut iblis jahat? Atas perintah Yang Mulia, kami disuruh membongkar 
tempat ini dan membangun kuil Ordo Setan Langit, akan lebih baik bagi Anda jika Anda 
meninggalkan tempat ini." 

Seseorang, berpakaian sebagai anggota Sekte Iblis, menendang pria itu. 

Dia terus-menerus menghalangi bagian depan kuil dan menolak pembongkarannya, dia 
bahkan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan anggota Sekte Iblis. 

"Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menghalangi mata dan telinga Kaisar! Kalian 
orang-orang jahat!" 

Meskipun kuil sedang dibongkar, para guru di sana mengutuk Sekte Iblis. 

Pada awalnya, anggota kultus Iblis telah menyuruh mereka untuk menghentikan 
perlawanan mereka, namun guru-guru itu duduk mengatakan bahwa mereka belum 
menerima pesan apa pun dari Yulin. 

Mereka berbicara seolah-olah perintah Kaisar tidak berarti apa-apa bagi mereka. 

"Aku tidak bisa menahan diriku lagi!" 

Menyingkir! 

Saat itu, seorang pemuda yang berdiri di halaman depan candi menyulut percikan api di 
tangannya. 

Para guru dan biksu yang sedang pindah tiba-tiba menjadi kaku melihat pemandangan itu. 
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Pria muda dengan tudung di kepalanya adalah Hu Bong, tangan kanan Lord of Demonic 
Cult. 

Whhhh! 

Hu Bong mengarahkan api ke pohon kecil di halaman, yang segera terbakar. 

Dalam sekejap, itu berubah menjadi hitam dan kemudian berubah menjadi abu. 

"Ugh!" 

Dia menunjukkan kekuatan Qilin untuk mengancam mereka. 

Dan itu berhasil sampai batas tertentu. 

Orang-orang yang berusaha melawan menatapnya, bingung, tidak yakin apa yang harus 
mereka lakukan. 

'Cih. Bahkan mereka yang belajar seni bela diri tidak akan mampu bertahan.' 

Guru dan biksu di kuil itu berbeda. 

Mereka tidak terlatih dalam seni bela diri, mereka hanya diperintahkan untuk tidak 
mundur jika anggota Sekte Iblis datang, tetapi melihat bagaimana Sekte Iblis siap untuk 
bertindak, mereka tidak bisa memaksa diri mereka untuk mengikuti perintah itu. 

"Mereka yang terus melawan atau mengganggu pekerjaan kita, pastikan darahnya 
mengalir." 

"Iya!" 

Perintah diberikan oleh Hu Bong untuk secara paksa menekan anggota kuil. 

Saat itulah para biarawati bergegas ke kuil. 

"Waaaahhh!" 

"Hah? Biarawati?" 

Dentang! dentang! Dentang! 

Para biarawati, yang muncul tiba-tiba, menghunus pedang mereka dan mengambil posisi 
menghalangi anggota Sekte Iblis untuk masuk. 

Mereka adalah murid dari klan Hangsan. 
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Ketika para biarawati tiba-tiba muncul di hadapan mereka, para anggota sekte itu kembali 
menatap Hu Bong dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. 

"Amitabha!" 

Di antara para biarawati, seorang biarawati setengah baya yang tampak bermartabat 
mengenakan jubah merah berjalan ke depan. 

Biksu Sathi, anggota lama klan Hangsan. 

'Terima kasih buddha, aku tidak terlambat.' 

Dia bergegas secepat yang dia bisa. 

Dia khawatir kuil itu akan benar-benar dibongkar dan para guru diusir pada saat dia tiba, 
tapi untungnya, itu belum terjadi. 

'Ah!' 

Dia memandang Hu Bong, yang berdiri di depan dengan tudung. 

Dia secara naluriah tahu bahwa dia adalah pemimpin kelompok ini. 

Dilihat dari energi kuat yang terpancar dari tubuhnya, dia menduga bahwa dia adalah 
seorang prajurit Tingkat Master Unggul. 

'Tuan Unggul? Mungkinkah orang ini adalah Penguasa Sekte Iblis?' 

Penatua Cheong-su telah mengatakan bahwa Penguasa Sekte Iblis adalah Tingkat Master 
Ilahi. 

Namun, seperti para pemimpin lainnya, Biksu Sathi tidak mempercayai kata-kata itu. 

Tidak mungkin bagi seseorang yang baru berusia dua puluh tahun untuk melampaui 
tingkat Maha Guru dan mencapai tingkat Guru Ilahi. 

'Jika seseorang memancarkan energi menakutkan campuran semacam ini, siapa pun 
kemungkinan akan salah paham.' 

Energi asing terpancar dari orang berkerudung. 

Itu adalah energi Qilin yang berbeda dari energi normal, bahkan mereka yang ahli dalam 
seni bela diri tidak akan mampu menahan diri dari kebingungan. 

"Amitabha." 

Dia memandang Hu Bong dan sedikit menundukkan kepalanya untuk menyambutnya. 
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Bibirnya berpisah. 

"Saya Biksu Sathi, anggota lama dari klan Hangsan. Sangat disayangkan bahwa kita harus 
bertemu satu sama lain dengan cara ini meskipun kita adalah pasukan sekutu, tetapi saya 
harus meminta anggota Anda untuk mundur dari sini. " 

Hu Bong membuat ekspresi tidak mengerti yang mengatakan dia tidak bisa mengerti kata-
katanya. 

"Jika Anda adalah anggota lama, maka Anda harus menjadi pemimpin Pasukan Keadilan. 
Jika demikian, lalu bagaimana Anda bisa menentang perintah yang diberikan oleh Yang 
Mulia Kaisar sendiri?" 

"Meskipun ada aliansi di antara kita berdua, ada garis yang tidak boleh dilanggar. 
Bagaimana kalian bisa menyusun rencana licik seperti itu untuk membongkar kuil dan 
sekolah di wilayah kita!" 

Itu terjepit oleh pernyataan bahwa kaisar mengakui Ordo Setan Langit sebagai Agama 
Negara. 

Hu Bong memiringkan kepalanya mendengar kata-katanya. 

"Sejak kapan istana Kekaisaran menjadi wilayahmu?" 

"Kak! Amitabha!" 

Hu Bong berbicara, dan mata Biksu Sathi menjadi dingin saat dia mendengar kata-kata itu. 

Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan orang lain selain beberapa 
anggota sekte di halaman. 

Tidak ada pejabat dari istana yang datang. Jika mereka ada, mereka akan melaporkan hal 
ini kepada kaisar, untungnya, hanya anggota kultus Iblis yang hadir. 

'Akan lebih baik untuk menaklukkan Lord of the Demonic Cult di sini.' 

Jika dia bisa menekannya di sini, dia akan bisa membujuk kaisar di lain waktu. 

Meskipun energi asing dari tubuhnya mengganggunya, dia akan bisa mengatasinya jika dia 
menggunakan seni bela diri pelipisnya. 

"Amitabha. Saya jelas memberikan nasihat yang baik. Tetapi karena Anda meminta 
hukuman, saya harap Anda tidak menyesalinya. " 

Dentang! 
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Dengan itu, dia mengeluarkan pedangnya, pedang Suhyeon, ketika sebuah suara memasuki 
telinganya. 

"Apa yang kamu maksud dengan penyesalan?" 

"!?" 

Dia bahkan tidak bisa merasakan energi apa pun. 

Terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu, Biksu Sathi mencoba bergerak untuk meningkatkan 
jarak, tetapi seseorang yang tidak dikenal telah mencengkram lehernya dari belakang. 

Mengepalkan! 

"Ahhh!" 

Dia mencoba untuk menyerang tangan pria itu dengan meningkatkan energi internalnya, 
tetapi seluruh tubuhnya lumpuh ketika energi pria itu menyusup ke dalamnya. 

'I, kekuatan yang luar biasa ...' 

Bingung dengan kekuatan yang luar biasa, dia melihat ke tempat di mana anggota Sekte 
Iblis berada. Berlutut ke tanah dengan tangan mereka bersama-sama, mereka semua 
berteriak. 

"Tuan Chun! Tuan Chun! Tuan Chun! Kami menyambut Anda!" 

"Apa?" 

Mata Biksu Sathi melebar saat dia menyadari identitas orang yang memegang lehernya. 

Source : 
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Chapter 383 
383: Title of Five Strongest Warriors (4) 

Biksu Sathi dari klan Hangsan. 

Dia menjadi terkenal pada usia yang sama dengan anak sekolah menengah pada umumnya. 

Karena cara dia menangani pedang di masa mudanya, dia dikenal sebagai Pedang Elegan. 

Di usia pertengahan tiga puluhan, dia dikenal karena keterampilan pedangnya setelah 
memenggal kepala seorang pendekar pedang terkenal. 

Saat ini, dia memiliki reputasi yang kuat sebagai pemimpin Yulin, tetapi selama waktunya 
sebagai anggota aktif, dia hanya dilihat sebagai pendekar pedang wanita yang sangat baik. 

"Biksu Sathi!" 

"Ahhh!" 

Para biarawati berteriak kaget. 

Untuk pendekar pedang yang luar biasa, Biksu Sathi, telah diserang oleh Sekte Iblis, dan 
bukan hanya itu, tetapi juga untuk memegang lehernya dan kehilangan kemampuannya 
untuk bergerak... 

"Kamu-Penguasa Sekte Iblis?" 

Seorang pria berjubah hitam, dengan rambut panjang dan wajah putih. 

Tidak peduli berapa kali dia melihat, pria muda yang tampaknya menjepitnya di tempat 
hanya dengan satu tangan tampak sama sombongnya dengan seorang Lord. 

'Mengapa tuannya tidak bergerak?' 

Di antara para biarawati, ada yang lebih muda yang menggigit bibirnya. 

Dia adalah murid pertama Biksu Sathi, Wo-seon. 

[Saudara! Jika ini terus berlanjut tuan kita akan dikalahkan!] 

Wanita yang mengirim pesan itu adalah murid kedua Oh Hye. 

[Ah! Kakak benar!] 
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Setelah mendengar pesan Oh Hye, dia kembali ke akal sehatnya dan menyuruhnya untuk 
melakukan Sword of Collective Harmony, sebuah teknik dari klan Hangsan. 

apa! 

Kedua murid, dari klan Hangsan yang bangga, secara bersamaan melepaskan teknik 
mereka. 

Kedua biarawati itu saling bersilangan beberapa kali, membuat mata yang mengawasi 
menjadi pusing, dan pada saat yang sama, bergerak untuk menyerang Chun Yeowun dari 
kiri dan kanannya. 

"Lepaskan Tuanku sekarang!" 

"Kamu Tuan jahat dari Sekte Iblis jahat!" 

Kedua pedang itu menghindari mengenai tuannya, dan sepertinya ditujukan ke bahu kanan 
dan tulang rusuk kiri Chun Yeowun, tetapi sesuatu yang sama sekali tidak terduga 
menyambut mereka. 

Retak! 

"Ugh!" 

Seseorang meraih pergelangan tangan Oh Hye yang mengarah ke bahu kanan Chun 
Yeowun. 

Terkejut, dia melihat orang yang telah meraih pergelangan tangannya, seorang pemuda 
berotot dengan janggut. 

"Beraninya kau! seorang biksu belaka yang mencoba mendekatinya." 

Tangan kasar yang memegangnya begitu besar sehingga pergelangan tangannya yang 
ramping bisa patah seperti tongkat kayu karena tekanan. 

Dentang! 

Pada saat yang sama, pedang Wu-seon, yang mengarah ke tulang rusuk kiri, diblokir oleh 
seseorang. 

Dengan tangan kosong, dia meraih bilah pedang dan mematahkannya, pria ini memiliki 
pola unik di topengnya. 

'S-kuat!' 

Terkejut, dia dengan cepat mencoba meningkatkan jarak antara dia dan pria itu. 
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Dia melihat ke atas untuk melihat apakah Oh Hye telah berhasil, tetapi seorang pria 
berotot, dua kali tinggi orang normal, telah meraih pergelangan tangannya dan 
mengangkatnya. 

"Wanghur!" 

Hu Bong menatap pria raksasa itu dan berteriak dengan hangat. 

Pria itu tidak lain adalah Ko Wanghur dari Klan Tinju Iblis! 

Setelah berakhirnya perang saudara Sekte Iblis, dia tetap berada di Pegunungan Sepuluh 
Ribu. Tampaknya dia akhirnya meninggalkan tempat itu dan memasuki Istana Kekaisaran. 

"Hei Hu Bong. Sudah lama. Anda telah menikmati waktu Anda dengan Tuhan sendirian, 
saya mengerti ... Ah!" 

Ko Wanghur mengangkat tangannya dan melambai pada Hu Bong. 

Tuan, Chun Yeowun, telah menjadi monster sejak awal. 

'Apakah ... itu benar?' 

Ko Wanghur tidak dapat mengikuti Tuhan dalam perjalanannya karena levelnya dan telah 
mengabdikan dirinya untuk pelatihan. 

Agar tidak menjadi beban bagi Tuannya, dia adalah satu-satunya anggota Enam Pedang 
yang telah mencapai awal tingkat Master Unggul setelah pelatihannya yang melelahkan. 

Baru kemarin dia senang mencapai tingkat penatua, tapi sekarang Hu Bong mengeluarkan 
energi yang bahkan lebih besar darinya. 

'Saya sangat senang dengan hasil saya kali ini, tetapi level Hu Bong membuat saya gugup.' 

Hu Bong, tidak diberi peran utama dalam tim Enam Pedang karena keterampilan bela 
dirinya yang rendah. 

Jika dia telah tumbuh sebanyak ini, maka sudah pasti dia bisa mengklaim gelar jika dia 
bertarung untuk Enam Pedang. 

'Siapakah orang-orang ini...' 

Wo-seon tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dua orang dengan energi kuat tiba-
tiba muncul. 

Dia telah mencoba menyelamatkan tuannya tetapi akhirnya menyebabkan saudara 
perempuannya ditangkap sebagai gantinya. 
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Sungguh menyedihkan melihat Oh-hye tergantung di pergelangan tangannya. 

'Tuan-tuan lain telah muncul.' 

Ekspresi biksu Sathi menjadi gelap setelah melihat reaksi Wo-seon. 

Adalah kesalahannya untuk datang ke sini tanpa persiapan sebelumnya. 

'Dihancurkan seperti ini, aku bahkan tidak bisa bertarung... Amitabha!' 

Itu adalah situasi yang benar-benar memalukan. 

Dia bisa terluka, tapi dia sangat ingin lepas dari tangan Penguasa Sekte Iblis. 

"K-kau lepaskan tanganmu dari tubuhku, kalau tidak!" 

"Jika tidak?" 

"Kamu akan menyesalinya!" 

Segera setelah dia mengatakan itu, Biksu Sathi mulai meningkatkan energi di tubuhnya, 
dan mengumpulkannya di dekat dadanya. 

Gemeresik! 

Itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari di kuil selama beberapa dekade, dan dia selalu 
berpikir bahwa keahliannya cukup mendalam untuk dihitung sebagai salah satu dari lima 
prajurit terkuat. 

Geshan Da Niu (Memukul Sapi di Gunung). 

Itu dimaksudkan untuk memukul ternak di gunung. 

Metode tingkat tinggi, serangan yang bisa memberikan dampak besar ketika sebuah objek 
digunakan sebagai media. 

Tidak bisa lepas dari genggaman Chun Yeowun, dia memutuskan untuk menggunakan 
tubuhnya sendiri sebagai media untuk melarikan diri. 

Chiit! 

Dia bisa merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. 

Dia belum pernah mencoba menggunakan tubuhnya sebagai media, tapi entah bagaimana 
rasanya dia berhasil. 

cincin! cincin! 
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Untungnya, karena dia menggunakan tubuhnya sebagai medium, sepertinya energi telah 
mengalir ke bagian belakang lehernya. 

'Itu sukses! Sekarang yang tersisa... ah!' 

Tidak peduli seberapa terampilnya dia, dia berpikir bahwa jika dia menyadari bahwa dia 
mencoba menggunakan energi internal untuk menyerang tubuhnya, Chun Yeowun secara 
alami akan melepaskan tangannya untuk mencegah cedera. 

Tapi... 

Jjjjjjjjjjak! 

Lempengan batu di bawah kaki Chun Yeowun retak. 

Mendengar itu, matanya melebar. 

"T-Tidak mungkin!" 

Retaknya lempengan adalah akibat dari energinya, yang dia coba gunakan pada Chun 
Yeowun karena Geshan Da Niu-nya. 

Anehnya, Chun Yeowun telah memandu energi yang telah memasuki tubuhnya melalui 
meridian di tubuhnya dan membuangnya ke kakinya. 

Dia telah menerima energinya dan menggunakan metode yang lebih maju untuk 
menghindari terluka. 

"B-bagaimana kamu melakukannya?" 

Serangan tertinggi terakhirnya gagal total. 

Dari saat dia menangkapnya tanpa melepaskan energi apa pun, dia menduga bahwa dia 
lebih kuat darinya, tetapi ini berbeda. 

'Dia monster! Tidak, dia sendiri adalah Dewa Iblis!' 

Pada saat itu, peringatan yang diberikan oleh Tetua Cheong-su kepadanya, muncul di 
benaknya. 

Dia mengira kata-katanya hanyalah omong kosong, tetapi pria yang mencekik lehernya 
benar-benar monster. 

[Dia, dia benar-benar seorang Guru Ilahi!] 

Merinding naik ke permukaan kulit di sepanjang punggungnya. 
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Untuk sesaat, itu benar-benar terasa seperti dia adalah seorang Guru Ilahi. 

Jika bukan itu, dia pasti salah satu dari Lima Prajurit Terkuat. 

'Tidak tidak Tidak! Tak seorang pun, kecuali Pemimpin Besar Yi Mok, yang bisa melawan 
pria ini.' 

Sementara dia tersesat dalam jurang keterkejutan, Chun Yeowun berbicara padanya. 

"Sepertinya kamu sering menggunakan kata 'penyesalan'." 

Mendengar kata itu, wajah Biksu Sathi memerah karena malu. 

"Lo-Lord of the Demonic Cult. Saya adalah anggota Pasukan Keadilan, yang bersekutu 
dengan sekte Anda! Sepertinya ada kesalahpahaman, bagaimana kalau kamu 
membiarkanku pergi dan kita melakukan percakapan yang baik?" 

Dia tahu bahwa berkelahi dengannya tidak akan menyebabkan apa pun kecuali akhir yang 
menyedihkan. 

Beruntung Forces of Justice memiliki aliansi dengan Demonic Cult. 

Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. 

"Jika kamu ingin berbicara, kamu seharusnya tidak pernah menghunus pedangmu di 
depanku." 

"!?" 

Chun Yeowun adalah tipe orang yang membayar sepuluh kali lipat dari apa yang dia terima. 

"Ah tidak. Itu..." 

Dialah yang pertama kali menghunus pedangnya ke Hu Bong. 

Dari sudut pandang Biksu Sathi, alasannya untuk menghunus pedangnya dibenarkan 
karena dia ingin mencegah pembongkaran kuil, tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta 
bahwa dialah yang menghunus pedang mereka terlebih dahulu. 

Merayap! 

'Siapa dia?' 

Biksu Sathi merasakan energi meningkat di belakangnya, dengan rasa takut meningkat di 
dalam hatinya, dia berteriak. 

"T-tunggu! Jika kamu menyakitiku, aliansi..." 
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"Aliansi tidak berarti bahwa kami memaafkan kesalahan Anda. Dan Anda seharusnya tidak 
melakukan apa pun yang Anda sesali sejak awal. " 

Memotong! 

Setelah kata-kata itu terdengar, sesuatu dengan cepat melewati bahu kirinya. 

Tidak ada rasa sakit saat itu. 

Tapi sedetik kemudian, rasa sakit luar biasa yang tak terlukiskan menembus sarafnya. 

Gedebuk! 

Dia menjerit kesakitan saat dia menatap lengan kirinya yang patah. 

"Ahhhhhhh!" 

Gedebuk! 

Chun Yeowun melemparkannya ke tanah. 

Melihat ke bawah padanya, berteriak kesakitan karena ini adalah pertama kalinya dia 
mengalaminya, Chun Yeowun berbicara lagi. 

"Sebagai rasa hormat kepada aliansi, aku hanya akan mengambil lengan kirimu." 

Itu bukan rasa terima kasih, tapi itu jauh lebih baik daripada mengambil lengan kanan 
pendekar pedang. 

Dari sisi Chun Yeowun, itu berarti menunjukkan belas kasihan. 

Melihat lengan tuan mereka yang terhormat jatuh ke tanah adalah sesuatu yang membuat 
para biarawati lain dari klan Hangsan ngeri. 

Chun Yeowun kemudian memberi perintah kepada para prajurit dari Sekte Iblis. 

"Turunkan, jika mereka menolak, tebang juga." 

"Iya!" 

Pada saat yang sama, di Ruang Tahta Istana Naga tempat Kaisar tinggal. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

"Wah!" 

"Saya tidak bisa meluruskan lutut saya!" 
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Dua belas kasim dari Cardinal Spear sedang berlutut di lantai. 

Meskipun mereka adalah orang-orang yang terampil, mereka tidak dapat menahan energi 
yang mendorong mereka ke tanah dan mempermalukan mereka secara paksa. 

Pada pemandangan ini, mata kaisar, yang berada di atas takhta, bersinar. 

"Hoo." 

Di ruang singgasana, lima puluh langkah dari aula, dua orang dari Pasukan Keadilan 
berdiri. 

Dan pria yang menjadi penyebab tekanan yang dirasakan para kasim tidak lain adalah Yeon 
Buso, putra tertua Pemimpin Besar Pasukan Keadilan. 

'Mengejutkan. Saya hanya mendengar tentang dia.' 

Yeon Buso yang berdiri di samping Peng-gyu membuatnya sedikit terkejut. 

Dia telah menduga bahwa Yeon Buso telah mencapai tingkat yang melampaui miliknya, 
tetapi melihatnya membuat orang-orang itu berlutut mengejutkan. 

'Bagaimana mungkin seorang pria yang baru berusia 30 tahun mencapai tingkat Maha 
Guru' 

Maha Guru. 

Itu adalah level yang sangat sedikit orang di dalam Yulin yang berhasil mencapainya. 

Peng-gyu tahu bahwa Yi Mok dan tujuh pemimpin lain dari Pasukan Keadilan telah 
mengajar orang ini, tetapi melihat pertumbuhannya sangat mengejutkan. 

'Luar biasa. Di generasiku, prajurit terbaik hanya lahir di luar nikah di antara keluarga yang 
kuat.' 

Dari lima prajurit terkuat Wulin, Peng-gyu diberitahu bahwa seorang master yang 
mencapai level ini pada usia tiga puluh seperti monster. 

Rasa bangga memenuhi hati Peng-gyu dengan pemikiran bahwa dia sedang berjalan 
bersama Tuhan generasi berikutnya. 

"Apakah kamu melihat itu! Yang Mulia! Itu adalah Yeon Buso, yang akan mendapatkan 
gelar Lima Prajurit Terkuat dari Timur!" 

"Lima!" 

Peng-gyu dan Yeon Buso dipuji. 
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Mereka tidak bisa memuji diri mereka sendiri, tetapi yang lain melakukannya untuk 
mereka. 

Tentu saja, Kaisar sendiri harus memastikan kemampuan Yeon Buso dengan matanya, 
karena dia bukan tipe orang yang mudah mempercayai orang lain. 

[Entah bagaimana, pastikan bahwa Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda dapat 
melindungi istana Kekaisaran dari klan Blade God Six Martial jauh lebih baik daripada 
Sekte Iblis.] 

Itulah yang dikatakan Pemimpin Besar Pasukan Keadilan. 

Yeon Buso melakukan pekerjaan yang sangat baik sejauh ini. 

Bahkan Kaisar tampak sedikit terkesan. 

Sekarang kuncinya adalah membujuk kaisar untuk mengubah seni. 

Namun, Kaisar segera menghela nafas dan menjentikkan jarinya. 

Jepret! 

Seolah-olah mereka telah menunggu, kasim dari seluruh penjuru mulai berkumpul. 

Buru-buru! 

Jumlahnya mendekati dua ratus atau lebih. 

Istana itu begitu luas sehingga hanya dipenuhi oleh mereka, tetapi dia tidak mengerti 
mengapa para kasim dipanggil. 

Kaisar segera membuka mulutnya. 

"Kamu pasti Yeon Buso." 

"Ya yang Mulia." 

"Coba lagi." 

"?" 

Pada perintah tak terduga yang keluar dari mulut kaisar, mata Yeon Buso dan Peng-gyu 
berbinar. 

Mereka tidak yakin sampai saat itu, tetapi sekarang mereka tahu bahwa dia ingin mereka 
membuat semua kasim di aula berlutut. 
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Sepertinya dia tidak puas dengan apa yang telah ditunjukkan sebelumnya, dan mencoba 
mengkonfirmasinya lagi. 

'Haruskah aku menurunkannya?' 

Jumlahnya terlalu banyak untuk membuatnya berlutut. 

Sebelum memasuki istana Naga, dia meninggalkan senjatanya, dan sekarang dia diminta 
untuk menaklukkan para kasim dengan tangan kosong. 

Kaisar membuka mulutnya lagi. 

"Tiga ratus orang." 

"Maaf?" 

"Itu adalah jumlah orang yang berlutut dalam sekejap dengan satu gerakan dari Lord of 
Demonic Cult." 

Mendengar angka konyol yang keluar dari mulut Kaisar, mata Yeon Buso bergetar. 

Source : 
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Chapter 384 
384: Worth and Value (1) 

'Tiga ratus orang?' 

Untuk sesaat, Yeon Buso meragukan telinganya. 

Ada dua ratus kasim dari Tombak Kardinal tepat di depan mereka. 

Mereka adalah orang-orang yang pasti telah belajar seni bela diri. Mereka setidaknya 
adalah prajurit kelas tiga. 

'Apakah mungkin untuk menekan mereka semua pada saat yang bersamaan?' 

Jika seseorang adalah Maha Guru, dan anggota dari 17 pemimpin Yulin, mereka seharusnya 
bisa menaklukkan para kasim tanpa terlalu lama. 

Namun, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda untuk membuat mereka semua 
berlutut hanya dengan satu gerakan. 

'Bahkan jika kita memberikan segalanya, kita hanya bisa menaklukkan seratus atau lebih.' 

Bahkan membuat mereka berlutut lama akan sulit. 

Biasanya seseorang akan menggunakan energi mereka untuk menaklukkan orang lain 
ketika mereka saling bertarung. Itu adalah cara untuk mendapatkan sedikit waktu untuk 
pertahanan. 

'Mustahil.' 

Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, sama sekali tidak mungkin untuk 
mengindahkan kata-kata kaisar. 

Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa tiga ratus orang telah dipaksa untuk 
berlutut sekaligus. 

Mereka berdua bisa melihat kaisar menatap mereka dengan antisipasi. 

'Ah, Yang Mulia sedang menguji saya.' 

Yeon Buso berpikir bahwa dia telah mengetahui niat Kaisar yang sebenarnya. 

Itu pasti berarti bahwa dia secara tidak langsung meminta Yeon Buso untuk menunjukkan 
kemampuannya untuk menaklukkan Lord of the Demonic Cult. 
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Yang lebih menarik lagi adalah Yeon Buso masih tidak menyangka bahwa Chun Yeowun 
telah mencapai tingkat Divine Master. 

[Yang Mulia tampaknya melebih-lebihkan tentang gerakan itu.] 

Tiba-tiba suara Peng-gyu masuk ke telinga Yeon Buso. 

Dia mengangguk setuju. 

[Sepertinya Yang Mulia ingin kita menunjukkan kemampuan kita.] 

Peng-gyu bisa menunjukkan keahliannya, tapi itu jauh lebih baik bagi Yeon Buso, yang 
lebih kuat darinya untuk melakukannya. 

Untuk memenuhi perintah Pemimpin Besar Yi Mok dan untuk memuaskan Kaisar, mereka 
harus menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, tugas yang diberikan kepada 
mereka tidak mudah. 

Saat itulah kaisar membuka mulutnya. 

"Tidak bisa melakukannya?" 

Ekspresi kekecewaannya yang halus terlihat jelas dari jauh. 

Yeon Buso sedang memikirkan konsep kemenangan. 

'Orang ini cukup pintar. Tidak pernah ada niat saya untuk menunjukkan kekuatan yang 
dapat menimbulkan ketakutan di benak Kaisar. Apakah ini kesempatan yang diberikan 
oleh Kaisar?' 

Yeon Buso sangat yakin bahwa dia dan Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, pasti memiliki 
hubungan takdir. 

Di masa depan, jika dia menjadi Pemimpin Besar Yulin dan memimpin fraksinya, dia akan 
dikenal sebagai pejuang yang bersaing demi Yulin di mata Kaisar. 

"Aku tidak bisa kalah darinya." 

Pak! 

Yeon Buso menyatukan kedua tangannya dan berkata. 

"Tentu saja kami bisa, Yang Mulia! Namun, saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda, 
karena harga diri saya tidak membiarkan saya meniru penampilan orang lain." 

"Sesuatu yang berbeda?" 
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Yeon Buso menatap Kaisar yang bingung. 

Saat itulah pedang yang tersembunyi di sabuk tiga kasim di dekatnya ditarik keluar. 

Srrrng! 

"Ugh! Bagaimana-bagaimana pedangku...?" 

"Pedangku!" 

Ketiga kasim tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka ketika pedang mereka dicabut. 

Tidak peduli seberapa terampil pria dari Yulin itu, mereka seharusnya merasakan 
setidaknya semacam energi di sekitar mereka. 

Mengapung! 

"Ugh!" 

Mata Kaisar berbinar. 

Tiga pedang yang melayang di udara bergerak seolah-olah mereka hidup. 

Di antara para kasim, tiga orang yang kehilangan pedang mereka terkejut. 

"Pedang Udara!" 

Pedang Udara. 

Itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat pedang terbang, sesuatu yang hanya bisa 
dilakukan oleh Maha Guru. 

Para kasim lainnya bergumam dan berbisik di antara mereka sendiri, Kaisar memandang 
Laksamana Seo Tae-sik, dari Kardinal Tombak, yang berdiri di sisi lain. 

Seo Tae-sik, yang mengerti maksudnya, mengirim pesan telepati kepada kaisar. 

[Yang Mulia. Teknik itu dianggap sebagai salah satu yang bisa menyaingi anggota dari lima 
prajurit terkuat di Wulin.] 

Di Wulin, satu-satunya orang yang secara resmi diketahui telah mencapai tingkat Maha 
Guru adalah lima pendekar terkuat. 

Tentu saja, bahkan di Yulin, beberapa orang lebih suka menyembunyikan keterampilan 
mereka. Sangat mengejutkan bahwa seorang pria berusia 30-an dapat menggunakan 
keterampilan ini. 
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"Lima prajurit terkuat?" 

Bahkan Kaisar menyadari lima prajurit terkuat di Wulin. 

Pengawal Guardian, yang telah meninggal saat melindunginya, juga seseorang yang telah 
berbagi gelar itu sembilan puluh tahun sebelumnya. 

Bahkan di faksi Yulin, dia pernah mendengar bahwa hanya Pemimpin Besar Yulin yang bisa 
melakukannya, tetapi melihat putra tertua melakukannya di ruang singgasana adalah 
kejutan. 

"... apakah Penguasa Sekte Iblis salah satu dari lima prajurit Terkuat?" 

Kaisar bertanya dengan suara rendah. 

Seo Tae-sik menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan telepati lagi. 

[Tidak. Sejauh yang saya tahu, mantan Lord of the Demonic Cult adalah salah satunya, tapi 
bukan yang sekarang.] 

"Betulkah?" 

'Lima prajurit terkuat dikatakan sebagai prajurit yang terbaik dalam apa yang mereka 
lakukan, lalu bagaimana mungkin Lim Gyu-hwa, seseorang yang sebelumnya memegang 
gelar yang sama, terbunuh dalam beberapa serangan?' 

Hanya mengingat itu, membuat tulang punggung kaisar merinding. 

Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang-orang Yulin tampaknya tidak 
menyadari kekuatan Chun Yeowun, atau kemampuannya. 

'Mereka yang memiliki bakat luar biasa dikenal dunia bahkan ketika mereka mencoba 
menyembunyikannya... itu bisa jadi bagaimana Lord of the Demonic Cult dikenal.' 

Sebagai seorang Kaisar, dia tidak begitu mengerti bagaimana peringkat di dalam Wulin 
bekerja, tetapi dia yakin akan hal itu. 

Suatu hari, nama Chun Yeowun, orang bijak, akan menyandang gelar sebagai yang terbaik 
di dunia. 

Mungkin itu sebabnya dia tidak begitu terkesan dengan kekuatan Yeon Buso. 

'Siapa yang akan menjadi yang terbaik di antara prajurit terkuat?' 

Bahkan jika para pemimpin Pasukan Keadilan atau para pemimpin faksi lain datang 
langsung untuk menunjukkan kekuatan mereka, Kaisar berpikir bahwa mereka tidak akan 
berarti apa-apa sebelum Chun Yeowun. 
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Yeon Buso, yang tidak tahu apa yang dipikirkan kaisar, bertanya-tanya hal apa yang harus 
dia tunjukkan selanjutnya untuk menggerakkan hati Kaisar, dan kemudian memutuskan. 

Itu untuk menunjukkan teknik terkuat yang bisa digunakan seseorang. 

Ahhhh! 

Yeon Buso berjalan tiga langkah ke depan dan menggambar lingkaran di sekelilingnya 
dengan jari kakinya. 

Para kasim bingung, tiba-tiba Yeon Buso berbicara kepada Kaisar. 

"Yang Mulia, maka saya akan menaklukkan orang-orang di ruangan ini tanpa mengambil 
satu langkah pun dari lingkaran ini." 

"Itu bahkan Lord dari ..." 

Yeon Buso melambaikan tangannya sebelum Kaisar bisa menyelesaikan kata-katanya, dan 
tiga pedang yang ada di udara bergerak mengelilingi ruangan. 

Yeon Buso berbicara kepada para kasim. 

"Jika Anda berhasil mendorong saya keluar dari lingkaran, saya akan mengaku kalah." 

"?" 

Itu adalah kesombongan. 

Pada saat itu juga, Yeon Buso menggerakkan tangannya, dan tiga pedang yang berada di 
udara berakselerasi dan dengan cepat melewati antara para kasim, menyusun banyak 
lintasan. 

Astaga! 

Suara sesuatu yang lewat terdengar di telinga si kasim. 

Pedang yang bergerak bisa menusuk mereka kapan saja jika mereka mengambil langkah 
lain. 

"B-hentikan!" 

Dentang! 

Dua ratus kasim menghunus pedang mereka untuk menghentikan Pedang Udara. 

Agar tidak menghalangi, Peng-gyu memutuskan untuk membuat jarak. 
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'Ini adalah Pedang Udara, jadi ini pasti akan menguntungkan kita.' 

Awalnya, Yeon Buso berniat untuk menggunakannya segera, namun butuh beberapa waktu 
baginya untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan. 

Namun, itu tidak terlalu lama. 

"Dorong dia keluar dari lingkaran!" 

"Wahhhhh!" 

Para kasim dari Tombak Kardinal bergegas menuju Yeon Buso sekaligus. 

Dia telah menyatakan bahwa dia bisa menerima kekalahan jika dia didorong satu langkah 
keluar dari lingkaran. 

'Dorong dia dengan paksa!' 

Tidak peduli seberapa terkenal dia di Yulin, ada dua ratus orang di ruang tahta, apa yang 
bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka? 

Itulah yang dipikirkan para kasim, tetapi apakah strategi yang dibuat oleh Maha Guru akan 
semudah itu dilanggar? 

"Pedang Langit Cemerlang!" 

Yeon Buso menggumamkan sesuatu dan mengangkat tangannya ke langit. 

Pada saat itu, tiga pedang di seberang ruangan mulai terbang di antara para kasim. 

Astaga! 

Suara tajam diciptakan oleh Pedang Udara yang melewati celah di antara para kasim, 
meninggalkan embusan angin. 

Heein! 

"Ugh!" 

"Angin ini!" 

Itu hampir seperti ledakan angin. 

Dan tempat berdirinya Yeon Buso tampak seperti mata angin topan, para kasim yang 
datang untuk menyerangnya terpental dan jatuh kembali. 

Gedebuk! 
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"Oh!" 

Kaisar yang menonton ini tampak sedikit terkesan. 

Jika Lord of the Demonic Cult menampilkan roh iblis, Yeon Buso lebih seperti keterampilan 
seorang pejuang. 

"Eh?" 

"eh, baju?" 

Yang lebih mengejutkan lagi adalah seragam para kasim dicabik-cabik dengan kejam. 

Yang berarti Yeon Buso menangani pedangnya dengan sangat canggih sehingga dia 
memastikan tidak ada kasim yang terluka. 

Peng-gyu mendecakkan lidahnya. 

'Kupikir dia akan menunjukkan sesuatu yang bagus, tapi dia terus membuktikan bahwa dia 
adalah monster.' 

Dia tidak menyangka Yeon Buso memiliki teknik tingkat tinggi seperti itu. 

Bahkan dia, yang telah aktif di Yulin selama 20 tahun, terdiam, bahkan Kaisar sendiri tidak 
punya pilihan selain mengakuinya. 

"Kami benar-benar berhasil." 

Yeon Buso tersenyum kecil. 

Teknik yang dia gunakan dibuat dengan bantuan ayahnya, Yi Mok. 

Yi Mok adalah tipe orang yang menyukai ide yang berbeda. 

Dia telah membuat teknik baru yang bisa mengendalikan udara dengan bebas, dan yang 
diperlihatkan Yeon Buso adalah keahlian ayahnya. 

'Bagaimana itu? Ibumu....!?' 

Ekspresi Yeon Buso mengeras saat dia melihat ekspresi Kaisar. 

Dia mengira dia telah berhasil, tetapi anehnya Kaisar tampak lebih kecewa daripada 
terkejut. 

"Luar biasa, tapi hanya itu?" 

"Maaf?" 
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Kaisar tidak puas dengan apa yang dilihatnya. 

Sebenarnya, tidak ada kejutan khusus karena apa yang baru saja dilihatnya bisa dilakukan 
oleh Lim Gyu-hwa. 

'Apa yang salah?' 

Peng-gyu, yang yakin bahwa mereka akan memenangkan hati Kaisar, menjadi bingung. 

Dia tidak bisa mengerti sama sekali apa yang telah dilakukan Chun Yeowun untuk 
membuat hati Kaisar tidak bergerak sekali pun untuk menunjukkan kekuatan tertingginya 
yang luar biasa. 

"Tidak ada lagi?" 

"Anda, Yang Mulia?" 

Nada suara Kaisar terdengar seperti dia kehilangan minat pada mereka, yang membuat 
Peng-gyu tidak yakin bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. 

"Anda... Yang Mulia! Keterampilan yang baru saja ditunjukkan oleh pemimpin adalah 
sesuatu yang bahkan lima prajurit terkuat di Wulin..." 

Sebelum dia bisa menyelesaikannya, alis Kaisar terangkat. 

"Apakah kamu pikir aku tidak mengenal lima prajurit terkuat?" 

"A-aku tidak bermaksud begitu..." 

"Dia tidak hadir sekarang, tapi Penjaga Escort pribadiku adalah salah satu dari lima prajurit 
terkuat itu juga. Bahkan Anda orang harus tahu tentang hal itu. Apakah itu Pedang 
Gelombang? " 

Tidak mungkin mereka tidak tahu. 

Sembilan puluh tahun yang lalu, dia disebut Kaisar Pedang, seseorang yang tidak bisa 
ditandingi oleh orang lain. 

"Kamu Yeon Buso?" 

"... Iya. Yang Mulia." 

"Aku tahu kamu baik. Lalu, apakah kamu bisa mengalahkan penjaga itu dengan tiga 
serangan?" 

"Maaf?" 
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Mata Yeon Buso berkibar. 

Tidak peduli seberapa banyak keterampilannya meningkat, dia tetaplah seorang Maha 
Guru. 

Bisakah dia mengalahkan seseorang dengan kekuatan sebesar itu dalam tiga serangan? 

Ketika Yeon Buso ragu-ragu tanpa mengatakan apa-apa, Kaisar melambaikan tangannya. 

"Keputusan saya tidak berubah. Kamu boleh pergi." 

"Yang-Yang Mulia!" 

Mereka tahu bahwa akan sulit untuk meyakinkannya, tetapi mereka tidak menyangka akan 
sesulit ini. 

Mereka hanya tidak mengetahuinya. 

Namun kepiawaian Yeon Buso-lah yang membuat Kaisar semakin teguh dalam 
keputusannya. 

'Ini adalah sebuah masalah. Jika ini terus berlanjut, Ordo Setan Langit akan sepenuhnya 
ditetapkan sebagai Agama Negara!' 

Aib terbesar bagi Pasukan Keadilan. 

Peng-gyu, yang tidak mau menyerah, jatuh ke tanah dan memohon pada kaisar. 

"Yang Mulia! Saya tahu bahwa Anda sangat kecewa dengan insiden terakhir, tetapi kami 
Angkatan Kehakiman dapat melakukan sebanyak itu..." 

"Yang Mulia! Yang Mulia!" 

Sebelum Peng-gyu selesai berbicara, sebuah teriakan terdengar dari luar ruangan. 

Itu hampir melolong, tetapi bisa terdengar di dalam ruang singgasana, Kaisar mengerutkan 
kening dan menatap Laksamana Seo Tae-sik. 

"Apa semua keributan itu?" 

"Aku akan mencari tahu." 

Ketika Seo Tae-sik melihat ke atas, dia melihat sepasang kasim bergegas keluar dari ruang 
singgasana. 

Tidak lama kemudian, mereka berlari kembali, satu demi satu. 
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Wajah mereka, biru, dan pakaian mereka basah oleh keringat karena berlari. 

Gedebuk! 

"Yang Mulia! kami memiliki informasi penting." 

"Sudah berapa kali aku memberitahu kalian untuk tidak membuat keributan di dalam 
halaman istana? Apa yang terjadi kali ini?" 

Dilihat dari nada suara Kaisar, sepertinya ini adalah sesuatu yang sering terjadi. 

Sejak pengumuman tentang penghapusan Taoisme, jumlah guru yang datang untuk 
mengadu sudah merepotkan. 

"Yang Mulia! Tolong biarkan kami melanjutkan pembicaraan! Bukankah Kekaisaran yang 
membiarkan Taoisme berkembang sejak zaman Kaisar pertama? Bagaimana kita bisa 
membiarkan Sekte Iblis jahat itu masuk dan membongkar kuil kita?" 

Wajah Peng-gyu mengeras mendengar kata-kata salah satu orang yang masuk. 

Dia mengira bahwa sesuatu pasti telah terjadi untuk menunda masuknya Biksu Sathi ke 
ruang singgasana, tapi sepertinya sesuatu telah terjadi. 

Saat itulah Yeon Buso meraih guru yang masuk dan bertanya. 

"Tahan. Apakah Lord of the Demonic Cult muncul di kuil juga?" 

"Ugh, bagaimana kau tahu?" 

Mata Yeon Buso melebar pada guru yang menanyainya kembali. 

Dia bertanya karena penasaran untuk mengetahui apakah Raja Sekte Iblis telah muncul di 
istana Kekaisaran atau tidak. 

'Tunggu! Penguasa Sekte Iblis datang ke sini? Kalau begitu, bukankah kita punya solusi 
yang lebih baik?' 

Sambil merenung, Yeon Buso menemukan ide untuk membujuk Kaisar. 

'Kaisar tampaknya terpikat oleh Lord of the Demonic cult. Jika saya tidak bisa membujuk 
mereka, maka mungkin lebih baik untuk membuktikan diri saya lebih unggul darinya.' 

Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. 

Yeon Buso menjelaskan rencananya kepada Peng-gyu yang masih berlutut di tanah. 

Mendengar itu, Peng-gyu ragu-ragu untuk beberapa saat dan kemudian setuju. 
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Sepertinya buang-buang waktu untuk berdiri di ruang singgasana mencoba meyakinkan 
Kaisar, jadi mereka memutuskan untuk memilih cara lain. 

Mereka memutuskan untuk membuat Kaisar tahu bahwa mereka telah menyerah. 

"Yang Mulia! Kami mundur selangkah!" 

Kaisar mendecakkan lidahnya saat dia melihat dua orang yang memiliki niat untuk kembali 
ke sini. 

Apa yang ingin mereka lakukan jelas bagi semua orang yang hadir. 

Semua orang memperhatikan bagaimana mata Yeon Buso berbinar ketika dia mendengar 
bahwa Lord of the Demonic Cult ada di Istana Kekaisaran. 

'Mereka bodoh. Ini adalah tipe orang yang harus merasakan kekalahan untuk mengetahui 
bahwa mereka hanyalah serangga.' 

Mereka ingin menghentikan mereka, tetapi apa yang bisa dilakukan? 

Para kasim dapat memahami pepatah, terlalu banyak rasa ingin tahu memperpendek umur 
seseorang. 

Tatatatata! 

Beberapa orang bergegas ke tenggara Istana Kekaisaran. 

Yang berada di garis depan adalah seorang kasim dari Cardinal Spear, diikuti oleh Peng-
gyu, Yeong Buso, dan prajurit keluarga Peng. 

[Dia pasti akan berurusan denganmu juga.] 

[Hah?] 

Ketika mereka meninggalkan ruang tahta, Kaisar mengatakan sesuatu yang tidak bisa 
dimengerti. 

Mereka tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang 
mereka miliki. 

'Jika kita menaklukkan Lord of the Demonic Cult, kita bisa mengubah hati Kaisar.' 

Kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda itu, tapi dia takut pada Penguasa Sekte Iblis. 

Bahkan setelah melihat keterampilan Yeon Buso, dia terjebak dengan kultus Iblis. 

"Pak. Pernahkah Anda melihat Lord of Demonic Cult sebelumnya? " 
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Pada pertanyaan hati-hati Peng-gyu, kasim yang memimpin mereka mengangguk. 

"Kurasa kamu bisa mengatakan itu. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa kasim ini akan 
dapat merasakan apa yang saya rasakan hari itu dari kultus Lord of Demonic dari orang 
lain. " 

Meskipun dia mengatakan itu, kasim itu bergidik mengingat apa yang telah terjadi. 

Karena minat Kaisar, para kasim telah melihat berbagai faksi Yulin, dan para kasim akan 
bersaing dengan mereka juga, tetapi pria yang mereka temui di kuil bawah tanah membuat 
orang lain itu tampak tidak berharga. 

"Dia bukan orang. Dia seharusnya disebut monster, atau Dewa Iblis." 

"Dewa Iblis?" 

Yeon Buso mengerutkan kening. 

Kasim ini berbicara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Penatua Cheong-su. 

Itu membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat Lord of the Demonic Cult sebenarnya. 

'Saya semakin bersemangat. Fakta bahwa aku akhirnya bisa bertemu dengan pria yang bisa 
melawanku!' 

Tangan kanannya, yang memegang pedang kesayangannya, gemetar. 

Dia tidak bisa tidak kecewa ketika dia diberitahu bahwa Lord of Demonic Cult telah pergi, 
tetapi ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali, Yeon Buso tidak bisa menahan 
kegembiraannya. 

"Tempat itu!" 

Kasim itu menunjuk ke sebuah bangunan yang tampak seperti kuil. 

Mereka mengira bahwa pertempuran akan berjalan lancar karena Biksu Sathi belum 
kembali, tetapi tempat itu sunyi. 

"Ah!" 

Tapi melalui celah di gerbang kuil, mereka bisa melihat biarawati berlutut. 

Mereka tidak lain adalah murid perempuan dari klan Hangsan. 

"Bagaimana itu bisa terjadi?" 

Wajah Peng-gyu menjadi terdistorsi. 
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Wanita-wanita itu telah pergi untuk menghentikan pembongkaran kuil, namun, mereka 
tampaknya menjadi orang yang ditundukkan. 

Apa yang sebenarnya terjadi pada Biksu Sathi? 

'Tidak.' 

Kemarahan muncul di hati Peng-gyu, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. 

Dia mengira bahwa semua usahanya akan membuat Yeon Buso menjadi bintang 
pertunjukan, tetapi sepertinya dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. 

'Saya akan memimpin anggota Sekte Iblis ke Yeon Buso dan mengincar Tuhan.' 

Yang ingin dia lakukan hanyalah membangun prestise yang cukup sebagai anggota Pasukan 
Keadilan, dan kemudian dia akan mendapatkan lengan seorang pria sejati. 

dentang! 

Memikirkan hal ini, Peng-gyu mengeluarkan Pedang Petir miliknya, sebuah pusaka 
keluarga. 

"Prajurit Peng. Tarik pedangmu! Waktunya telah tiba untuk menyelamatkan saudara-
saudari!" 

"Wahhhhh!" 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Dua puluh lima prajurit elit dari keluarga Peng memiliki moral mereka terangkat pada 
kata-kata kepala klan. 

Dalam keluarga Peng, Peng-gyu adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat Master 
Superior. 

Orang yang mengikuti adalah seorang letnan, seorang Super Master. Dia membanggakan 
dirinya karena cukup kuat untuk tidak pernah didorong mundur oleh musuh. 

"Pemimpin Yeon. Saya akan menjadi orang pertama yang menyerang. " 

"Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan!" 

Yeon Buso dengan senang hati mengangguk pada kata-kata Peng-gyu, saat dia 
menunjukkan tekad yang besar. 

Woong! 
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Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik sejak awal setelah gagal mengembalikan 
kepercayaan Kaisar. 

"Ikuti aku!" 

apa! Bang! 

Peng-gyu melewati gerbang kuil dalam sekejap. 

Yeon Buso mencoba mengikuti, tetapi sesuatu tiba-tiba membuatnya merinding. 

"Apa itu tadi? Energi?" 

Itu dulu, 

Jeritan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari dalam kuil. 

"Kuakkkkk!" 

Terkejut, Yeon Buso dan para prajurit klan Peng melewati gerbang dan memasuki kuil, 
hanya untuk melihat Peng-gyu, yang telah memasuki kuil dengan antusias tanpa batas, 
berlutut di depan seseorang. 

"Tidak?!" 

Namun, ada yang aneh. 

Saat dia berlutut di depan pria itu, Buso menyadari bahwa lengan kanannya tidak 
ditemukan di mana pun, dan darah mengucur dari luka baru. 

"L-pemimpin!!!" 

Para prajurit Peng Clan berteriak. 

Yeon Buso buru-buru menghentikan mereka dari bergerak lebih jauh ke kuil dengan 
marah. 

"Berhenti!" 

Pada saat yang sama, Yeon Buso menatap orang yang berdiri di depan Peng-gyu. 

Seorang pria muda dengan rambut panjang dan kulit putih bersih berdiri di sana, dan yang 
mengejutkan, lengan kanan Peng-gyu yang hilang dipegang di tangannya. 

Pria muda itu menyisir rambut hitam panjangnya dan berbicara. 
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"Huhu, ada begitu banyak pertengkaran ... sepertinya ada banyak orang yang lengannya 
dipotong hari ini." 

Source : 
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Chapter 385 
385: Nilai dan Nilai (2) 

Rumah Peng. 

Mereka dianggap sebagai salah satu dari tiga keluarga terkenal Jianghu. 

Bersama dengan saudara tirinya, mereka berubah menjadi salah satu dari lima kelompok 
terkuat di Jianghu. 

Meskipun dia adalah anggota Pasukan Keadilan, dia memiliki ambisi, tidak seperti ayahnya 
yang penurut. 

Dia tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri seperti yang dimiliki adiknya, tetapi 
dia ingin berada di posisi pemimpin ke-3, di mana dia disebut sebagai tulang punggung 
seni bela diri. 

Dan untuk sampai ke posisi itu, butuh banyak usaha. 

'Blade God Six Martial clan terlalu berisiko.' 

Mereka kekurangan informasi dan klan Blade God Six Martial terlalu kuat untuk dilawan 
oleh keluarga Peng. 

Sementara itu, sebuah peluang muncul. 

Hal yang absurd dari Agama kekaisaran sedang diubah. 

Ada dua alasan untuk itu. 

Penguasa baru Sekte Iblis, Chun Yeowun, yang memasuki istana kekaisaran, dan Penatua 
Cheong-su yang pergi ke istana sebagai utusan untuk memperbarui perjanjian non-agresi. 

'Penatua Cheong-su adalah pemimpin ke-12. Sejak dia mengundurkan diri, para pemimpin 
yang ada akan dipromosikan satu per satu. Tapi itu tidak akan cukup.' 

Dan saat dia mengincar pemimpin ke-3, dia harus memanjat lebih banyak dan lebih cepat. 

Dia tidak pernah memikirkan kesempatan untuk datang. 

Jika dia bisa memperbaiki apa yang telah dilakukan Penatua Cheong-su, dia bisa 
mendapatkan posisi tinggi. 

Tapi ada satu hal yang dia abaikan. 
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Sebelum mengundurkan diri, Penatua Cheong-su telah menyebutkan beberapa kali bahwa 
Penguasa Sekte Iblis adalah monster. 

Namun, tidak ada satu orang pun yang percaya padanya. 

'Ini tidak masuk akal. Dia mencapai tingkat Guru Ilahi? Gemeresik! Dia setidaknya harus 
membuat alasan seperti tidak enak badan hari itu.' 

Peng-gyu tidak terlalu memperhatikan kata-kata Tetua. 

Mustahil untuk percaya bahwa seseorang yang berada di level Master Unggul beberapa 
bulan yang lalu melampaui banyak tahapan dan mencapai level Master Ilahi. 

"Tapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga." 

Baik Penatua Cheong-su dan kasim, bahkan kaisar, tampak takut pada Penguasa Sekte Iblis. 

Mungkin Lord cukup terampil dan serba bisa, atau dalam skenario terburuk, akhir dari 
level Superior. 

Jika itu masalahnya, akan sulit bagi Peng-gyu, yang lebih rendah dari Chun Yeowun, untuk 
menjatuhkannya. 

Bang! 

Peng-gyu memasuki gerbang kuil sekaligus dengan menggunakan energi, dan dengan cepat 
mencari lawan yang bisa dia hadapi. 

Di tangga, di depan kuil, berdiri seorang pria jangkung, berotot, dan seorang pria muda 
berkerudung biru. 

Saat dia melihat mereka, Peng-gyu mengenali mereka sebagai Superior Master. 

"Orang itu! Orang itu pasti tuannya!" 

Pria berjenggot besar itu terlihat hampir seumuran dengannya. 

Tapi pria berkerudung biru itu tampak seperti anak muda. 

Selain itu, energi asing secara halus mengalir keluar darinya. 

'Kalau begitu lawan saya pasti pria berotot itu.' 

Dia bisa menghadapi pria berkerudung itu dengan segera, tapi sebelum dia pergi menemui 
tuannya, dia perlu menumpahkan darah dari Sekte Iblis untuk meningkatkan moral anak 
buahnya. 
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Bahkan orang-orang dari kultus iblis memiliki emosi, bahkan moral mereka akan turun jika 
mereka melihat salah satu dari mereka mati. 

'Orang itu!' 

Sementara itu, Peng-gyu melihat seorang pemuda berdiri di halaman. 

Berbeda dengan anggota kultus Iblis lainnya, dia mengenakan jubah hitam mewah dan 
energinya tampak sangat biasa. 

'Bisa jadi seorang guru atau anggota kelas menengah biasa.' 

Peng-gyu sedang mencari korban. 

Meski tampak lemah, pria ini juga bisa menjadi sosok penting karena dia terlihat seperti 
seorang guru, jadi dia bergegas ke pria itu. 

"Hah! Beraninya kau mengincar saudara-saudari kita! Kalian Kultus!" 

Dia mencoba menebas kepala pemuda itu dengan satu ayunan. 

Saat dia memenggal kepala pemuda ini, Yeon Buso dan prajurit keluarga lainnya akan 
segera memasuki kuil. 

"Eh?" 

Saat itulah rencana Peng-gyu menjadi kacau. 

Memotong! 

Kepala pemuda itu seharusnya sudah dipenggal, tapi kepalanya menjauh dengan bayangan. 

Mata Peng-gyu melebar. 

"B-bagaimana?" 

Dia juga bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi dia belum pernah melihat seseorang 
bergerak dengan kecepatan di mana bayangan tertinggal. 

'Dimana?' 

apa! 

Ketika dia mencoba menemukannya, seseorang meraih pergelangan tangan kanannya. 

Pemuda itu menghilang dan bergerak ke kanan. 

"Sial!" 
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Saat Peng-gyu hendak bergerak dan menggunakan pedangnya, dia merasakan sesuatu yang 
menyeramkan. 

'H-hindari, aku harus menghindarinya!' 

Tak! 

Peng-gyu, yang menangkap perasaan tidak menyenangkan, menghunus pedangnya dengan 
sekuat tenaga, dan mencoba memperlebar jarak. 

Namun, dia tertangkap, dan tubuhnya tidak bergerak. 

'Ugh! A-kekuatan macam apa?' 

Kejutan demi kejutan pun terjadi. 

Tangan pemuda itu bertujuan untuk memukul bahu kanan Peng-gyu. 

Peng-gyu bisa melihat cahaya biru bersinar di tangan pemuda itu. 

"Jangan-jangan!" 

Memotong! 

"Ahhhh!" 

Jeritan meletus dari mulut Peng-gyu saat energi tajam menembus daging dan tulangnya. 

Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakit seperti itu. 

Itu sangat menyakitkan sehingga rasanya seperti air mata akan mengalir keluar dari 
tubuhnya, tetapi pemuda yang memegang tangannya yang terputus dan berbicara dengan 
suara dingin. 

"Berlutut!" 

Kuk! Bang! 

Terlepas dari hilangnya keseimbangan di tubuhnya karena lengannya, beberapa kekuatan 
tak terlihat menekannya. 

Jelas bagi Peng-gyu bahwa dia tidak akan bisa berdiri sama sekali. 

Rasanya seluruh tubuhnya tidak berdaya. 

'Kuek! I-ini tidak masuk akal, dia adalah monster. Bagaimana dia bisa melakukan ini di 
istana ... tidak, tidak! Tidak mungkin!' 
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Peng-gyu mengedipkan matanya. 

Kata-kata Penatua Cheong-su mengalir kembali ke pikirannya saat dia berlutut. 

[Dia adalah monster, bukan, dia adalah Demon God sendiri.] 

Peng-gyu mengangkat kepalanya dengan mata gemetar dan menatap pemuda di depannya. 

Wajah putih dan mata yang kuat. 

Perasaan terintimidasi bukanlah lelucon, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia terlihat, 
itu tidak masuk akal. 

Seorang Master Unggul dikalahkan oleh sesuatu dengan energi internal normal! 

[I-ini berarti dia adalah seorang Guru Ilahi!] 

"A-apakah itu benar?" 

Peng-gyu bisa merasakan betapa bodohnya dia telah bertindak. 

Dari semua orang yang hadir di kuil, mengapa dia harus memilih Lord of the Demonic Cult? 

'A-apa yang telah saya lakukan?' 

Peng-gyu kehilangan kata-kata. 

Saat itu, Yeon Buso, putra tertua dari Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, dan prajurit lain 
dari keluarga Peng memasuki kuil. 

Chun Yeowun mengacak-acak rambut panjangnya ke belakang dan berbicara. 

"Huhu, ada begitu banyak pertengkaran ... sepertinya ada banyak orang yang lengannya 
dipotong hari ini." 

Mata gemetar Yeon Buso menatap Chun Yeowun. 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa Peng-gyu, seorang anggota Pasukan Keadilan, 
akan dijatuhkan begitu cepat. 

"Tidak!" 

Melihat ke kanan, dia melihat para biksu dari klan Hangsan berlutut, dan di depan mereka 
adalah Biksu Sathi. 

"Biksu Sathi!" 

Ia kaget dengan apa yang dilihatnya. 
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Prajurit besar dan pendekar pedang Biksu Sathi, berlutut, mengejutkan mereka. 

Titik darahnya terkena dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya yang basah kuyup, 
tetapi dia mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka. 

'Jangan! jangan coba-coba menyentuh pria itu!' 

Dia tidak bisa menggerakkan lidah dan mulutnya. 

Jika mereka tidak ingin berubah menjadi dia, dia ingin memperingatkan mereka untuk 
melarikan diri, tetapi dia terjebak. 

Tiba-tiba, anggota kultus Iblis memblokir pintu masuk, dan di tengahnya ada seseorang 
yang mengenakan topeng unik. 

'Raja Kegelapan!' 

Nama panggilan yang terkenal. 

Dia dikenal sebagai master yang termasuk di antara tiga teratas dari Sekte Iblis. 

Tindakan mereka mengatakan bahwa orang seharusnya masuk, tetapi tidak diizinkan 
keluar. 

'Pemimpin Yeon!' 

Biksu Sathi memandang Yeon Buso, putra tertua Pasukan Kehakiman, dengan mata 
khawatir. 

Satu-satunya harapannya adalah dia, tetapi keadaan tidak terlihat baik. 

'Apakah dia mencoba melawan Lord of the Demonic cult?' 

Berbeda dengan prajurit Peng lainnya, prajurit Yeon Buso hanya menatap Chun Yeowun. 

Jelas dikatakan bahwa dia merencanakan sesuatu. 

'Ini dia. Tanpa keraguan.' 

Yeon Buso mengkonfirmasi siapa Lord of Demonic Cult dalam satu pandangan. 

Hanya ada satu orang yang tidak bisa dia kenali sebagai pemula tingkat Maha Guru. 

Terlepas dari usianya, pemuda itu memiliki martabat yang memancarkan aura seseorang 
yang merupakan satu-satunya pemenang yang dapat memilih segalanya. 

Dia tidak bisa menjelaskannya, tapi dia hanya tahu siapa Lord of Demonic Cult itu. 
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Gemetar! 

Tubuh Yeon Buso bergetar. 

Ketika dia melihat Tuhan, Chun Yeowun, yang dia anggap sebagai seseorang seperti 
saingan, sebuah getaran menjalari tubuhnya. 

Dia akan kecewa jika dia kurang dari yang diharapkan, tetapi perasaan ini terlalu besar. 

'Dia memiliki kekuatan yang bahkan aku tidak bisa mengerti. Dia benar-benar belahan 
jiwaku!' 

Takdir akhirnya mengikatnya pada pasangannya. 

Untuk memenuhi pertandingan yang luar biasa di luar Yulin. Dia sangat tersentuh. 

Itu adalah hal yang menyenangkan untuk memiliki lawan yang kuat yang membuat 
seseorang merasa cukup gugup untuk mempertaruhkan nyawa mereka. 

Mengepalkan! 

Kekuatan memasuki tangannya yang memegang pedang. 

Dia ingin menghunus pedang sepenuhnya, tapi Yeon Buso tidak bodoh. 

Yeon Buso menyatukan tangannya dan berteriak. 

"Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Lord of the Demonic Cult. Saya Yeon 
Buso, putra tertua dari Pemimpin Besar Pasukan Keadilan dan pemimpin Blade Keadilan 
Utara." 

Pisau Keadilan Utara. 

Ada empat kelompok bersenjata di Angkatan Kehakiman, yang memiliki kekuatan besar. 

Salah satunya adalah North Justice Blade, sebuah kelompok yang hanya terdiri dari prajurit 
terbaik di dalam Forces of Justice. Mereka adalah kelompok elit prajurit terkemuka yang 
bahkan membunuh banyak kultus ketika perang pecah di masa lalu. 

"Yeon Buso!" 

Ko Wanghur terkejut ketika mendengar nama itu. 

Meskipun mengejutkan bahwa dia adalah putra dari pemimpin Pedang Keadilan Utara, 
Yeon Buso disebut sebagai bagian dari Lima prajurit terkuat generasi berikutnya tidak 
hanya di Jianghu tetapi secara keseluruhan di Wulin. 
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'The Yulin pasti terguncang sedikit untuk mengirim orang ini ke sini.' 

Agama Negara, yang tidak berubah selama dua ratus tahun, dibawa pergi tanpa peringatan. 

Chun Yeowun, yang berpikir bahwa Pasukan Keadilan akan bereaksi, kembali tepat setelah 
dia selesai dengan pekerjaannya di Pegunungan Sepuluh Ribu dan sepertinya itu keputusan 
yang tepat. 

'Putra Pedang Keadilan Utara Yulin ...' 

Selama hari-harinya sebagai mahasiswa, Chun Yeowun banyak dibandingkan dengan pria 
ini oleh para tetua. 

Dia mendengar bahwa ada seorang jenius atau monster di Jianghu. 

"Tapi itu tidak masalah." 

Pak! 

Chun Yeowun melemparkan lengan Peng-gyu yang terputus ke lantai dan melangkah maju. 

Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi para prajurit Peng melangkah 
mundur tanpa sadar. 

'Energi apa!' 

Itu bukan karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Lord of Demonic Cult, tetapi sejak 
mereka memasuki kuil, ada sesuatu yang tidak beres. 

Dengan suara yang lebih tenang, Chun Yeowun berbicara kepada Yeon Buso. 

"Ini bagus. Maka Anda harus menjadi perwakilan dari Pasukan Keadilan. " 

"Um. Itu... untuk saat ini, kurasa tidak apa-apa memanggilku seperti itu." 

Yeon Buso melirik para pemimpin. 

Termasuk kedua pemimpin itu, dia sama sekali tidak berada di dekat barisan mereka. 

Keduanya terluka parah dan berada di tangan musuh. 

"Kami siap untuk serangan itu." 

'Ah!' 

Mendengar suara dingin Chun Yeowun, Peng-gyu kembali sadar. 
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Mereka adalah orang-orang yang mencoba menaklukkan Lord of Demonic Cult untuk 
membujuk kaisar dan mengakui seni Yulin. 

Tapi diputuskan seperti itu, berpikir bahwa Chun Yeowun lebih lemah dari Yeon Buso. 

'Yeon... Pemimpin Yeon tidak bisa menghadapinya.' 

Bahkan jika dia dianggap sebagai salah satu dari lima prajurit terkuat dari generasi 
berikutnya, dan disebut monster, mereka berdua berada pada level yang sama sekali 
berbeda. 

Penguasa Sekte Iblis adalah seseorang di mana bahkan kelima prajurit terkuat bersama-
sama akan mengalami kesulitan untuk menjatuhkannya. 

[Pemimpin Yeon! Jangan'! lebih baik bagi kita untuk menyerah pada masalah Agama ini!] 

Peng-gyu-lah yang mengirim pesan ke Yeon Buso. 

Dia mencoba untuk mencegah Yeon Buso dari melawan Lord of Demonic Cult. 

Melihatnya, Yeon Buso menggelengkan kepalanya. 

[Tuan Yeon! Itu bodoh untuk bertarung ...] 

Sebelum Peng-gyu selesai, Yeon Buso melangkah ke arah Chun Yeowun. 

Pak! 

Dia menundukkan kepalanya dan berbicara. 

"Tuan. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena telah menyerang pelipis Anda." 

Peng-gyu terkejut dengan apa yang dikatakan Yeon Buso. 

Bertentangan dengan apa yang dia khawatirkan, Yeon Buso tiba-tiba menundukkan 
kepalanya dan meminta maaf. 

Bahkan Chun Yeowun terkejut dengan tindakan tak terduga itu. 

'Melangkah mundur?' 

Itu benar-benar berbeda dari tatapan konstan yang dia berikan sejak dia melangkah ke 
kuil. 

Yeon Buso berbicara dengan sangat lembut. 
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"Dari sudut pandang kami, kuil-kuil di kekaisaran telah didirikan sejak awal pendirian, dan 
tiba-tiba, itu berubah. Kami hanya di sini untuk bertemu dengan kaisar dan memintanya 
untuk mempertimbangkan kembali, kami tidak ingin memilih metode ini dengan cara apa 
pun. " 

Yeon Buso tampaknya mengatakan yang sebenarnya, seorang pria dengan pengaruh 
politik. 

Tidak ada alasan mengapa dia mencoba menipu Penguasa Sekte Iblis, karena semua yang 
dia bicarakan adalah sesuatu yang diketahui Sekte Iblis. 

Ketika Chun Yeowun, yang memancarkan energi jahat, diam-diam fokus pada kata-katanya, 
Yeon Buso membawa topik utama. 

"Dalam hal itu, saya pikir ini terjadi karena beberapa kontribusi dari kultus Anda juga." 

"Kontribusi?" 

Mata Chun Yeowun terangkat. 

Tidak peduli, lanjut Yeon Buso. 

"Bukankah Pasukan Keadilan dan kultusmu membentuk aliansi untuk mengalahkan musuh 
bersama? Saya tidak berpikir bahwa Lord of the Demonic Cult ingin aliansi hancur karena 
ini. " 

'Ah!' 

Mendengar kata-kata Yeon Buso, Biksu Sathi dan Peng-gyu menghela nafas lega. 

Mereka mengira dia menundukkan kepalanya untuk mengatasi situasi itu, tetapi Yeon Buso 
tampaknya telah menggunakan pikirannya. 

Dia membuktikan bahwa dia tidak hanya ahli dalam seni bela diri. 

"Aku akan mundur selangkah demi aliansi. Jadi, dengan sedikit kesopanan, saya berharap 
kedua pemimpin dan murid mereka akan dibebaskan. " 

"Langkah yang bagus, pemimpin." 

Biksu Sathi memuji pria itu dalam pikirannya. 

Bagaimanapun, kaisar hanya akan mengubah hatinya ketika Penguasa Sekte Iblis 
ditaklukkan. 

Namun, tidak mungkin melakukannya di istana, di mana semua pasukannya dikumpulkan, 
jadi lebih baik fokus untuk mempertahankan kekuatan mereka yang sudah ada. 
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'Dia mengatakan bahwa dia akan menyerah pada Agama Negara, jadi itu adalah tawaran 
yang tidak bisa ditolak oleh Penguasa Sekte Iblis.' 

Untuk menghadapi musuh bersama, klan Blade God Six Martial, Lord of the Demonic Cult 
akan mencoba menghindari pemutusan aliansi. 

"Aku mohon." 

Yeon Buso dengan sopan membungkuk lagi. 

Putra Pemimpin Besar, yang seharusnya memimpin klan dan Pasukan Keadilan di masa 
depan, datang sejauh ini karena suatu alasan. Dia diajari dengan cara yang paling fasih, 
meskipun dia tahu bahwa Lord of Demonic Cult tidak punya pilihan lain. 

Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. 

"Kamu salah paham tentang sesuatu." 

"!?" 

Mereka berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain menerimanya, tetapi reaksi Chun 
Yeowun berbeda. 

Chun Yeowun berjalan perlahan menuju Yeon Buso, selangkah demi selangkah. 

"Agama Negara ada di tangan kaisar, apakah Anda mengakui atau tidak, tidak masalah bagi 
siapa pun. Karena masalah itu tidak dapat dibatalkan, bukankah kamu hanya mencoba 
melakukan apa saja yang kamu bisa?" 

"I-itu..." 

Yeon Buso terdiam mendengar apa yang dikatakan Chun Yeowun. 

"Dan mengecewakan untuk berpikir bahwa Anda tidak ingin aliansi dipatahkan dengan 
tidak melakukan apa-apa dan bermain-main dengan saya." 

Srrrng! 

Chun Yeowun, yang mendekati Yeon Buso, berada sepuluh langkah darinya saat dia 
menarik Pedang Naga Putih. 

"Tuan Sekte Iblis. Maksudku, aliansi akan hancur..." 

"Berhenti berbicara omong kosong. Saya akan mengambil lengan Anda atau Anda 
melakukannya sebagai balasannya. " 

"Lengan?" 
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Wooong! 

Energi mengerikan dilepaskan ke sekeliling. 

Setiap sel di Yeon Buso menyuruhnya menghadapi orang yang ingin dia temui. 

'Tidak ada yang bisa aku lakukan.' 

Dia gagal memastikan bahwa para pemimpin dibebaskan tanpa menyakiti mereka. 

Tampaknya Lord of the Demonic Cult bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. 

Pada akhirnya, sepertinya dia berakhir dalam situasi yang dia inginkan sejak awal. 

Kedua pemimpin itu memandang Yeon Buso dengan sikap meminta maaf. 

'Para pemimpin pasti merasa tidak enak. Tuhan lebih kuat dari saya jadi saya mencoba 
untuk menghindari pertumpahan darah lagi, tapi sepertinya dia dan saya ditakdirkan 
untuk bersaing.' 

Dilihat dari itu, nasib mereka terikat terlalu kuat untuk apa pun yang terjadi di antara itu. 

Sambil mendesah, Yeon Buso perlahan menarik pedangnya dari pinggangnya. 

Srrrng! 

Mengarahkan pedangnya ke Chun Yeowun, yang berjalan di dekatnya, dia berbicara. 

"Saya pikir Anda juga harus sadar. Maksudku, keberadaan semacam ini disebut persaingan 
keluarga. Ketika kamu di sekolah, kamu pasti disebut jenius juga, sama seperti aku..." 

Dentang! 

"!?" 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, energi dingin melewati lengan kanannya. 

Karena kecepatan yang terjadi, Yeon Buso bahkan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. 

Menitik! Gedebuk! 

Lengan kanannya, yang memegang pedang, jatuh ke lantai batu. 

"Kuakkk!" 

Suara rendah Chun Yeowun memasuki telinganya saat dia berteriak kesakitan. 

"Apa yang harus saya lakukan jika Anda seorang jenius?" 
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"Kuuk!" 

apa! 

Luka itu terlalu menyakitkan, tapi Yeon Buso memperlebar jarak di antara mereka. 

Secara alami, dia berharap untuk didorong kembali karena perbedaan kekuatan mereka, 
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan lengannya. 

'Aku bahkan tidak bisa melihatnya! Sungguh jumlah energi yang luar biasa!' 

Itu jelas dipotong dari depan, yang berarti Yeon Buso bereaksi terlambat. 

Apa yang akan disebut? Ketika seseorang terluka, mengetahui bahwa itu akan terjadi? 

Chun Yeowun menginjak tangan kanan yang jatuh dan bertanya. 

"Saya dibayar. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? " 

Bahkan Yeon Buso, yang selalu tenang dan tidak pernah menunjukkan perubahan emosi 
yang signifikan, berbicara dengan marah. 

"Beraninya kau menghinaku ?!" 

Tatak! 

Dengan bantuan titik darahnya, dia berhasil menghentikan aliran darah. 

"Aku harus menghindari pertarungan jarak dekat." 

Dia berhasil membuat jarak di antara keduanya. Menggigit bibirnya, dia dengan lembut 
menggerakkan tangan kirinya. 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Terlepas dari pedang yang jatuh ke lantai, dua pedang diikatkan di punggungnya, tapi dia 
mengendalikan ketiga pedang itu pada saat yang bersamaan. 

Itu adalah teknik yang sama yang dia tunjukkan di depan kaisar. 

"Hha... haha... dulu aku ceroboh, tapi kali ini berbeda!" 

Saat Yeon Buso melambaikan tangan kirinya, ketiga bilah dengan cepat bergerak di udara, 
mengaburkan pandangan dan bergegas menuju Chun Yeowun. 

Astaga! Astaga! Astaga! 

Dia bangga ketika menunjukkan teknik yang dia pelajari dari ayahnya Yi Mok. 
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Bahkan jika dia adalah Penguasa Sekte Iblis, Yeon Buso berpikir bahwa akan sulit untuk 
mencegahnya terkena serangan itu. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Astaga! 

Chun Yeowun mengulurkan tangannya ke sisi di mana ketiga bilah itu terbang ke arahnya. 

Pedang Udara berhenti tepat di depan Chun Yeowun. 

"B-bagaimana?" 

Bingung, Yeon Buso mencoba meningkatkan kekuatan pedang lebih banyak lagi, tetapi 
ketiga bilahnya sudah berhenti. 

Mereka benar-benar tidak bergerak. 

Bahkan ayahnya tidak bisa menghentikan Pedang Udara. 

"T-tunggu sebentar, Lord of Demonic Cult, ini..." 

"Kamu seharusnya berhenti ketika lenganmu dipotong." 

Menangis! 

Ketika Chun Yeowun sedikit menggerakkan tangannya, ketiga bilah itu berbalik dan 
rasanya seperti membidik pemilik bilah. 

Papah! 

"Kuak!" 

Pedang itu mengenai kedua pahanya, dan bahu yang berlawanan dan mereka meraung. 

Darah menyembur keluar dari mulutnya. 

"Batuk!" 

Yeon Buso tercengang melihat pedangnya menempel di tubuhnya. 

Kekuatan seperti itu tidak adil. 

'Kuuuuk... bukankah dia terlalu kuat? Apakah dia benar-benar berada di level Divine 
Master?' 

Yeon Buso baru saja berasumsi bahwa Chun Yeowun pasti sudah berada di akhir level 
Maha Guru. 
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Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat seseorang yang mencapai tingkat Guru 
Ilahi dalam hidupnya, ia bahkan tidak pernah mendengar ada tingkat Guru Ilahi yang ada di 
antara mereka. 

'Dia benar-benar monster.' 

Baru setelah dipukul, Yeon Buso mampu menghadapi kenyataan seperti pemimpin lainnya. 

'... orang ini berbeda dariku.' 

Dia tidak pernah menjadi saingan Yeon Buso. 

Chun Yeowun mendekati Yeon Buso, yang muntah darah di lantai. 

Sepertinya ajalnya sudah dekat. 

Ini adalah prosedur alami dalam pertempuran. 

"Kuak... apa yang kau rencanakan... lakukan? Bunuh aku? Tapi ini... akan membuat... 
Pasukan Keadilan... musuhmu..." 

"Omong kosong apa yang kamu semburkan?" 

"!?" 

"Kenapa aku harus membunuhmu?" 

"Maksud kamu apa?" 

Chun Yeowun menatapnya dengan tatapan sinis, dan berbicara. 

"Kamu adalah sandera yang baik yang bisa aku gunakan kapan saja dan kapan saja." 

'Ini ... dia benar-benar ...' 

Chun Yeowun selalu membuat orang lain terdiam. 

Source : 
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Chapter 386 
386: Destruction (1) 

Ketika Yeon Buso, prajurit berikutnya dari Pasukan Keadilan dan putra tertua dari 
pemimpin klan Yulin, ditekan dengan kekuatan yang luar biasa, para prajurit dari keluarga 
Peng menyerah tanpa perlawanan. 

Tentu saja, itu karena mereka tahu bahwa Peng-gyu tidak menginginkan pengorbanan yang 
tidak perlu. 

'.... Bahkan jika mereka mencoba, pihak kita hanya akan berakhir dengan banyak orang 
yang terluka atau mati.' 

Dia dibutakan oleh ambisinya sendiri dan menetapkan tujuannya terlalu tinggi. Itu bahkan 
tidak realistis untuk mencapai tujuan itu, tetapi saat dia menghadapi kenyataan, dia sudah 
kehilangan sesuatu yang penting. 

'Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di antara kita ...' 

Tidak akan pernah ada yang mengira bahwa seorang prajurit tingkat Maha Guru akan 
dikalahkan secepat itu. 

Seolah-olah perbedaan di antara mereka seperti prajurit yang terampil dan prajurit 
berpangkat rendah. 

Jika bukan karena keterampilan yang ditampilkan Yeon Buso, seperti itulah kelihatannya. 

'Apakah perbedaan antara orang-orang tumbuh dengan setiap langkah ke tingkat 
berikutnya?' 

Mengerikan. 

Hanya satu level lebih tinggi, tetapi level tersebut sangat tinggi. Perbedaan kekuatannya 
terlalu besar. 

Perlu beberapa tahun atau dekade bagi seseorang untuk naik dari tingkat Superior ke 
tingkat Maha Guru. 

'Bagaimana dia bisa tumbuh sebanyak ini dalam beberapa bulan?' 

Penatua Cheong-su berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka, tetapi tidak 
seorang pemimpin pun, bahkan Pemimpin Besar, tidak mendengarkan kata-katanya, dan 
sekarang mereka semua belajar kebenaran dengan cara yang sulit. 

'Ah...!!!' 
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Dia tiba-tiba teringat taruhan yang dia tempatkan dengan Penatua Cheong-su sebelum 
berangkat ke istana. 

Mereka berjanji satu tangan dengan yang lain, dan jika Peng-gyu dibebaskan, maka dia juga 
dalam bahaya kehilangan lengannya yang lain. 

Keinginannya untuk berunding dengan kaisar dan memberikan kesuksesan kepada 
Pasukan Keadilan diperlunak. 

Sementara itu, halaman depan candi hampir dipenuhi ratusan tahanan. 

Sekitar 40 orang dari keluarga Peng, dan 50 atau lebih wanita dari kuil Soorim dan juga 
guru di kuil, semuanya di tanah melihat ke bawah dengan ketakutan. 

Saat itulah Hu Bong, yang berada di tangga teratas aula utama, berbicara. 

"Tuan, kami tidak membunuh salah satu dari mereka, tetapi kami melukai dua pemimpin 
dan putra Pemimpin Besar, ini mungkin tidak menguntungkan kami, kan?" 

Peringatan yang diberikan oleh Yeon Buso melintas di kepala Hu Bong. 

Dari sudut pandang Yulin, seolah-olah tidak cukup untuk mengubah Agama Negara, Sekte 
Iblis bahkan memotong lengan para pemimpin mereka. 

Ko Wanghur yang ada di sebelahnya menjawab. 

"Hahaha, jangan khawatir, Hu Bong. Hal semacam itu tidak akan terjadi saat ini." 

"Saat?" 

"Ini adalah aliansi yang dibentuk untuk berurusan dengan klan Blade God Six Martial, 
tetapi jika aliansi dibubarkan, itu akan kembali ke perang empat arah dan bukan perang 
tiga arah. Bagaimana aliansi bisa hancur semudah itu? Itu hanya taktik Yeon Buso untuk 
keluar dari sini dengan selamat tanpa pengorbanan lagi." 

Chun Yeowun mengangguk setuju dengan kata-kata Ko Wanghur. 

Alasan aliansi bukanlah perdamaian. 

"Fiuh, kurasa aku tidak khawatir tentang apa pun." 

"Dengan kepribadianmu, akan aneh jika kamu tidak mengkhawatirkannya. namun, dengan 
Pasukan Jahat di barat, klan Dewa Pedang Enam Bela Diri di timur dan kami di selatan, 
mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu." 

Seperti yang mereka tahu, jika aliansi itu runtuh, Yulin akan berakhir dikepung oleh musuh 
dari timur, barat dan selatan, sehingga mereka pasti akan mati. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yulin akan melakukan apa saja untuk menghindari itu. 

"Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu apa yang terjadi di sini. 
Hehehe." 

Sejauh ini, Angkatan Kehakiman tidak tahu apa yang terjadi. 

Mereka hanya berharap bahwa pemimpin mereka akan berhasil membujuk kaisar. 

"Tuhan, apa yang akan kami lakukan dengan mereka?" 

tanya Ko Wanghur sambil menunjuk para tahanan yang diikat dengan tali. 

Tidak mungkin mereka bisa menahan orang-orang ini di sini selamanya. 

"Kita harus mengirim mereka kembali, tidak termasuk Yeon Buso dan para pemimpin 
lainnya." 

Jika bukan karena aliansi, Chun Yeowun akan membunuh mereka karena tindakan mereka 
cukup untuk melakukannya, namun tidak diinginkan untuk membuat musuh keluar dari 
Yulin saat ini. 

"Lalu aku akan membawa mereka ke markas mereka dan menyampaikan pesan Tuhan!" 

Ko Wanghur percaya diri. 

Mengambil alih para tahanan ke pangkalan utama Yulin pasti akan menimbulkan 
kemarahan mereka padanya, namun, Ko Wanghur dengan berani mengambil tugas itu. 

"Tidak, kamu tidak perlu." 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 

Melihat para tahanan yang diikat, dia berbicara. 

"Letakkan surat di tangan mereka dan kirimkan, itu sudah lebih dari cukup." 

Dengan Yeon Buso dan dua pemimpin di tangan sekte itu, tidak ada yang berani bertindak 
sembarangan, tetapi Chun Yeowun tidak mau mengambil risiko. 

Jika Yulin terlalu marah, mereka akhirnya akan menahan Ko Wanghur sebagai sandera dan 
meminta pertukaran. 

"Ck, mengerti." 

Kecewa karena tidak diberi tugas, Ko Wanghur mendecakkan lidah. 
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Dibandingkan dengan Enam Pedang lainnya, ini seharusnya menjadi penampilan besar 
pertamanya, jadi dia ingin lebih berguna. 

Tidak seperti dia, Hu Bong tertawa dan berkata, 

"Dengan kejadian ini, seluruh Wulin akan tahu tentang kekuatan Tuhan kita. Hore! 
Mungkin Tuhan akan diberi semacam gelar atau nama?" 

Sampai saat itu, Chun Yeowun tidak dikenal orang lain selain Sekte Iblis. 

Namun, dengan ini, fakta bahwa dia mengalahkan tiga pemimpin Angkatan Kehakiman 
akan diketahui, mungkin ada peluang untuk gelar khusus. 

Untuk setiap prajurit di Wulin, gelar berarti peningkatan reputasi mereka. 

"Aku menantikannya, hehe." 

Tiga hari kemudian, 

Para tawanan perang yang ditangkap oleh Sekte Iblis kembali. 

Tidak hanya kepala keluarga Peng, Peng-gyu, tetapi juga pendekar pedang dari gunung 
Soorin dan Yeon Buso, putra Pemimpin Besar, telah pergi ke istana untuk mendapatkan 
kesempatan menebus diri. 

Pemimpin Besar dan tiga pemimpin lainnya telah menerima laporan dari Oh Hye dari klan 
Hangsan dan Peng Yeo-sik, letnan dari keluarga Peng. 

"Hah. Bagaimana ini bisa terjadi... Amitabha." 

Duta besar kuil Soorim, pemimpin ke-2 Gak-yeon, sedang menghafal sutra dengan ekspresi 
serius. 

Itu karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh siapa pun. 

Siapa yang akan membayangkan bahwa tiga pemimpin akan berubah menjadi sandera? 

"Apakah itu benar?" 

Pemimpin ke-6, Penatua Poong Chungwun dari Pasukan Keadilan, bertanya kepada Oh 
Seon, seorang anggota klan Hangsan, dengan sangat tidak percaya. 

Mereka memang mengerti bahwa kekuatan Chun Yeowun telah meningkat, tetapi mereka 
tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. 

"Ini yang sebenarnya. Bahkan pemimpin Yeon bukan tandingannya." 
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Oh Seon ingat konfrontasi yang terjadi saat itu. 

Ekspresi di wajah para pemimpin menjadi masam saat mereka terus mendengarkan. 

Semakin mereka mendengar tentang konfrontasi, semakin dekat sepertinya serangan 
sepihak. 

'Apakah dia baru saja mencuri Pedang Udara dan menggunakannya untuk serangannya 
sendiri?' 

'Tidak, itu tidak mungkin, kan?' 

Keterampilan ini, yang dikenal sebagai sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Maha Guru, 
adalah Pedang Udara. 

Itu adalah level yang hanya bisa dilakukan oleh lima prajurit terkuat, yang saat ini dikenal 
sebagai Yulin yang sangat terampil, tetapi untuk menonaktifkan Pedang Udara berarti 
lawan memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. 

"A...apakah kata-kata Penatua Cheong-su benar?" 

Sebuah cerita yang tak seorang pun siap untuk percaya pada waktu itu. 

Siapa pun yang belajar seni bela diri akan menyadarinya. 

Ada banyak orang yang tidak bisa naik ke tingkat Maha Guru bahkan jika mereka berlatih 
sepanjang hidup mereka. 

Terlebih lagi, mereka yang mencapai tingkat Maha Guru hanya sedikit orang yang luar 
biasa dan dikenal. Mereka bisa dihitung dengan jari. 

Dan tidak seorang pun di Yulin yang mencapai tingkat Maha Guru telah naik ke tingkat 
Guru Ilahi. 

'Apakah itu berarti dia hampir seperti Dewa sekarang?' 

Yang bisa dipikirkan orang hanyalah bahwa orang ini dipilih oleh surga. 

Poong Chungwun, yang terkejut beberapa saat, bertanya kepada prajurit keluarga Peng. 

"Ngomong-ngomong, apa yang kamu kenakan di punggungmu?" 

"Ah!" 

Pada pertanyaan itu, ekspresi pria itu menjadi gelap. 

Itu lebih sulit daripada berbicara tentang apa yang terjadi di istana Kekaisaran. 
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"... Ada sesuatu di dalam? Buka." 

Pada saat itu, seorang pria paruh baya, yang tidak mengubah ekspresinya seperti para 
pemimpin lainnya, membuka mulutnya untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu. 

'Ah! pemimpin ketiga.' 

Seorang pria dengan alis tebal dan mengenakan sutra biru mewah. Dia adalah Nam Gung-
kyong, kepala keluarga Nam Gung, seorang pendekar pedang terkenal. 

"Jadi dia juga ada di sini." 

Wajar jika para prajurit Peng takut. 

Nam Gung-kyong, komandan timur, bertanggung jawab atas medan perang jika klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri melintasi perbatasan mereka. Dia adalah pemimpin ke-3. 

Tidak ada yang mengira dia akan datang dari posisinya dan menghadiri pertemuan itu. 

"Lakukan seperti yang dikatakan pemimpin ke-3." 

Poong Chungwun juga mengangguk setuju. 

Setelah ragu-ragu sejenak, para prajurit berbicara. 

"Sebenarnya, Lord of Demonic cult telah memintaku untuk mengirimkan kotak kayu ini 
kepada para pemimpin." 

"Penguasa Sekte Iblis?" 

"Y-ya." 

Kata-kata "Lord of Demonic Cult" menarik perhatian semua orang. 

Dia membuka ikatan kotak kayu yang dia pegang di punggungnya dan meletakkannya di 
depan kursi Pemimpin Besar, Yi Mok. 

Dan ketika tutup kotak kayu itu dibuka, wajah para lelaki yang menyaksikan isinya 
mengeras. 

Yang mengejutkan, ada tiga lengan yang terputus di dalam kotak kayu. 

"A-apa ini!" 

Para pemimpin, yang baru saja mendengar apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, tidak 
mungkin tidak mengetahui milik siapa lengan mereka. 
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Jelas bahwa lengan dalam jubah biksu abu-abu adalah milik Biksu Sathi, dan lengan yang 
berotot adalah milik Peng-gyu. Yang terakhir, dengan lengan putih, milik Yeon Buso. 

Bang! 

Mata semua orang menoleh ketika suara besar meraung dari kursi seseorang. 

Dengan mata yang jelas marah, mata yang marah itu milik Pemimpin Besar Pasukan 
Keadilan, yang tidak pernah kehilangan ketenangannya sejauh ini. 

'Dia marah.' 

Wajar jika dia marah, dia hanya melihat lengan putranya yang terputus. 

Menyingkir! 

"Ah!" 

Lengan yang terputus dalam jubah putih di dalam kotak kayu melayang di udara dan 
ditarik oleh Yi Mok. 

Matanya bergetar karena marah saat dia melihat lengan putranya yang terputus. 

'Tuan... dari... Sekte... Iblis.' 

Hatinya, yang seperti danau yang tenang, mengamuk. 

Tidak pernah sekali pun mantan pemimpin, Chun Yeojung, membuatnya marah seperti ini. 

'Apakah ini karena Lord of Demonic Cult berpikir bahwa aku tidak bisa menghancurkan 
aliansi?! Beraninya dia mengujiku!!' 

Mengirim hanya lengan yang terputus seperti memprovokasi dan mengejek seluruh Yulin. 

Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatiannya yang marah. 

'Ini adalah?' 

Lengan yang terputus itu mengepal, dan ada sesuatu di dalamnya. 

Dia mencoba membukanya, tetapi tangan itu terkepal terlalu kuat untuk dia buka. 

'Hmm.' 

Ketika Yi Mok mulai menyuntikkan energi ke pergelangan tangan yang terputus, jari-jari 
yang kaku akhirnya terentang, memperlihatkannya. 

Dilipat sangat erat, sesuatu ditulis di atas kertas. 
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'Tidak mungkin... ini tidak mungkin?' 

Itu aneh. 

Mengapa dia harus membuat kertas itu tidak terlihat bahkan setelah mengepalkannya? 

Menilai bahwa itu adalah sesuatu yang penting, dia dengan hati-hati melihatnya sambil 
memastikan bahwa yang lain tidak tahu tentang pesan ini. 

Saat dia membaca isi dalam dirinya, ekspresi Yi Mok berubah. 

'!?' 

Tidak menyadari hal ini, para pemimpin sedang melakukan percakapan serius di antara 
mereka sendiri. 

Pemimpin ke-6 Poong Chungwun menggelengkan kepalanya, tidak mengerti apa-apa, dan 
berbicara dengan pemimpin ke-2 Guk-yeong. 

"Menurutmu apa artinya ini, biksu?" 

"... Aku, ini terlihat seperti peringatan. Mantan Lord of the Demonic Cult dikenal sebagai 
orang yang berbahaya, tapi Lord ini..." 

Tidak perlu melanjutkan. 

Tindakan ini merupakan peringatan dan provokasi. 

Seolah-olah mereka diberitahu bahwa siapa pun yang akan terlibat dalam masalah 
perubahan Agama Negara tidak akan ditoleransi. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah bagaimana hal-hal akan berubah. Amitabha!" 

Mereka tidak tahu bagaimana reaksi Penguasa Sekte Iblis, namun tidak ada ruang untuk 
protes karena mereka sendiri telah mengirim Yeon Buso dan yang lainnya ke istana. 

Selain itu, Yulin-lah yang akan kehilangan banyak jika aliansi itu dipatahkan. 

'Umm. Sepertinya ini bukan satu-satunya masalah.' 

Tidak ada yang berbicara, tetapi Lord of Demonic Cult dan orang-orangnya terlihat jauh 
lebih berbahaya daripada klan Blade God Six Martial. 

"Ini membuat kita terikat." 

Tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya, Poong Chungwun menggelengkan 
kepalanya. 
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Tak! 

Pada saat itu, Yi Mok meletakkan lengan Yeon Buso yang terputus dan setelah membaca isi 
kertas, dia berbicara kepada para pemimpin. 

"Saya mengajukan proposal." 

"Usul?" 

Kepada para pemimpin yang kebingungan, Pemimpin Besar berbicara dengan suara 
rendah namun percaya diri. 

"Sebuah proposal untuk memutuskan aliansi dengan Sekte Iblis." 

Source : 
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Chapter 387 
387: Destruction (Annulment) (2) 

Usulan mendadak tentang pembatalan aliansi oleh Pemimpin Besar Angkatan Keadilan dan 
Yulin. 

Itu cukup mengejutkan sehingga setiap pemimpin di aula bingung. 

Wajar bagi Pemimpin Besar untuk marah karena Yeon Buso tidak lain adalah putra 
sulungnya, tetapi keputusannya tampak terlalu ekstrem. 

"Amitabha! Pemimpin yang hebat. Permintaan itu tampaknya terlalu dini." 

Pemimpin ke-2 Guk-yeon tidak secara langsung menentang keputusan Yi Mok, tetapi dia 
berpikir bahwa waktunya tidak tepat. 

Jika mereka memutuskan hubungan dengan Sekte Iblis, mereka akan berakhir dikelilingi 
oleh musuh. 

"Tuhan Surgawi! Pemimpin yang hebat. Meskipun saya memiliki pendapat yang sama dan 
memahami Anda sehubungan dengan Lord of the Demonic Cult yang memprovokasi kami 
terlalu banyak, itu masih merupakan proposal yang tidak masuk akal untuk memutuskan 
aliansi. " 

Pemimpin ke-6, Poon Chungwun, juga keberatan dengan usulan Pemimpin Besar. 

Hal-hal akan berbeda jika Lord of the Demonic Cult adalah seorang anak yang kurang 
dalam politik seperti yang awalnya mereka nilai, tetapi dengan perubahan dalam Agama 
Negara, dia membuktikan bahwa dia adalah monster dengan kekuatan. 

Dalam situasi seperti ini, berisiko mengubah seseorang yang lebih kuat dari klan Blade God 
Six Martial menjadi musuh mereka. 

"Tolong, saya meminta Anda menarik proposal itu." 

Bahkan di Yulin, pendapat dua pemimpin yang baru saja berbicara tidak akan pernah 
diabaikan karena reputasi mereka. 

Selain itu, sebagai otak dari Pasukan Keadilan, mereka tidak punya pilihan selain mencegah 
dan menolak tindakan berlebihan yang hanya akan membawa perang ke tanah mereka. 

"Apakah semua orang berpikir seperti itu?" 

Semua mata secara alami menoleh ke arah pemimpin ke-3 Nam Gung-kyong atas 
pertanyaan Yi Mok. 
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Itu selalu diperlukan untuk setiap proposal untuk memiliki dua sisi. 

Tapi, 

'Nam Gung-kyong adalah orang yang memiliki kecenderungan ekstrim untuk menentang 
aliansi.' 

Hal itu menjadi perhatian warga. 

Bahkan ketika kebenaran tentang klan Blade God Six Martial terungkap, dia adalah orang 
yang memimpin dalam menentang aliansi bersama dengan Peng-gyu dan Dang Pil-ho, 
kepala keluarga Dang. 

Selain itu, dia adalah salah satu pemimpin yang mengajar Yeon Buso. 

Anehnya, pemimpin ke-3 Nam Gung-kyong terlihat sangat khawatir. 

'...Apakah itu keputusan yang benar?' 

Wajar jika dia khawatir. 

Bahkan di dalam Yulin, hanya beberapa orang yang tahu identitas aslinya. 

Dia adalah salah satu dari lima keluarga di Jianghu yang diyakini sebagai Ekstremis yang 
mengharapkan dunia yang bersih. 

Dari sudut pandang mereka yang mencoba menciptakan dunia Keadilan, perpecahan dalam 
aliansi akan disambut dengan tangan terbuka. 

'Bahkan jika lengan Yeon Buso dipotong, ini adalah reaksi ekstrim mengingat karakter 
Pemimpin Besar.' 

Meskipun klan Yi Mok tidak begitu terkenal atau paling berkembang, dia mampu menjadi 
anggota Pasukan Keadilan dengan keahliannya. 

Namun, cara bagaimana dia bisa menjadi Pemimpin Besar Yulin bukan karena mereka 
diturunkan dari generasi tua, tetapi karena dia sendiri penuh energi dan cukup pintar 
untuk mencapai gelar. 

Dan Pemimpin Hebat seperti itu datang dengan keputusan yang terburu-buru. 

'Hm...' 

Pikiran Nam Gung-kyong berubah menjadi kacau. 

Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. 
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'Pada festival tahun ini, semua orang dari Demonic Cult dan klan Blade God Six Martial 
akan dikumpulkan. Selalu dikatakan bahwa pembunuhan massal hampir tidak berhasil 
oleh buku-buku yang ditinggalkan oleh para tetua, tetapi jika Kekaisaran mendukung kita, 
kita mungkin bisa melenyapkan para pemimpin kedua faksi sekaligus!' 

Sepuluh hari tersisa sampai festival Dano dimulai. 

Pada saat itu, para pemimpin dari tiga kekuatan utama dan klan baru, Klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang, akan berkumpul untuk memperbarui perjanjian non-agresi antara keluarga 
Wulin dan Kekaisaran. 

Kesempatan bagi para kepala untuk berkumpul sangat jarang. 

Hanya Lord atau pemimpin utama faksi yang harus disingkirkan. Itu akan menjadi 
kesempatan besar bagi Yulin untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. 

Nam Gung-kyong mengangkat kepalanya dan menatap Pemimpin Besar. 

Matanya tampak terfokus pada keputusan Yi Mok. 

"Kurasa dia serius." 

Jika orang seperti Peng-gyu telah mengajukan proposal seperti itu, maka Nam Gung-kyong 
akan menghindari terlibat di dalamnya, menganggapnya sebagai proposal untuk 
keuntungan pribadi, tetapi untuk Pemimpin Besar sendiri yang mengajukannya. 

Nam Gung-Kyong tidak bisa berhenti merasa curiga, jadi dia akhirnya memutuskan untuk 
bertanya pada Yi Mok sendiri. 

"Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa Anda harus membuat keputusan seperti itu?" 

Mendengar pertanyaan itu, Pemimpin Besar Yi Mok membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. 

"Pada awalnya, saya mempromosikan aliansi ini dengan harapan bisa mengecoh kejahatan 
dengan bantuan Sekte Iblis. Tapi aku salah." 

"Salah?" 

"Saya telah menyadari bahwa jika kita berkompromi dengan satu kejahatan untuk 
menyingkirkan yang lain, itu akan bertentangan dengan ide-ide mulia dari Pasukan 
Keadilan, yang telah ditetapkan sejak zaman kuno! Bahkan sekarang, saya harus 
memperbaiki kesalahan saya sehingga kami tidak membuat lebih banyak masalah dalam 
beberapa hari mendatang. " 

Mata Nam Gung-kyong berbinar mendengar kata-kata Yi Mok. 
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Pada awalnya dia skeptis terhadap pemutusan aliansi yang tiba-tiba, tetapi sepertinya dia 
tidak perlu khawatir. 

Ini benar-benar kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. 

'Ini adalah kesempatan yang harus diambil oleh para pemimpin. Saya harus mengakhiri 
diskusi ini sebelum Pemimpin Besar datang untuk mengubah pikirannya.' 

Merenung sejenak, Nam Gung-kyong membuka mulutnya. 

"Saya mendengar tekad dari Pemimpin Besar. Keluhuran berpikir untuk keadilan itu 
menggerakkan hati saya. Sebagai seseorang yang pernah menentang aliansi, saya 
mendukung proposal Pemimpin Besar." 

"Hah." 

Desahan keluar dari mulut pemimpin ke-2. 

Ini adalah reaksi yang diharapkan dari Nam Gung-kyong. 

[Penatua Poong. Ini bisa menjadi hari yang sangat panjang. Amitabha.] 

[Kita harus menghentikan mereka untuk melanjutkan.] 

Pemimpin ke-6, yang menilai bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, berbicara. 

"Pemimpin yang hebat! Semua keputusan harus dibuat setelah pertemuan yang adil, jadi 
tidak mungkin untuk melanjutkan kecuali lebih dari setengah pemimpin hadir. Jika Anda 
akan membuat proposal seperti itu, bukankah Anda seharusnya memanggil semua 
pemimpin?" 

Poong Chungwun hanya ingin mengulur waktu. 

Dalam kemarahan, Yi Mok tidak menghadapi kenyataan. 

Dengan kepribadian Yi Mok, jika pemimpin ke-6 dapat membeli waktu bahkan untuk satu 
hari, ada kemungkinan dia akan menarik proposal pada hari berikutnya. 

Tapi, 

"Tidak perlu untuk itu. Semua pemimpin sibuk dengan tugasnya. Karena ini adalah 
proposal yang dibuat oleh Pemimpin Besar, bagaimana kalau kita terus saja menaruh 
kepercayaan kita padanya?" 

"Tidak! pemimpin Nam Gung!" 
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Menurut pendapat Nam Gung-kyong baik Gak-yeon dan Poon Chungwun menatapnya 
dengan ekspresi terkejut. 

Otoritas terbesar dalam Pasukan Keadilan ada di tangan Pemimpin Besar. 

Seperti yang dikatakan Poong Chunwun, karena Pasukan Keadilan terdiri dari banyak 
pemimpin klan, semua pemimpin harus bertemu untuk memutuskan masalah apa pun, 
tetapi ada kemungkinan pengecualian. 

Keputusan dibuat oleh Pemimpin Besar, Perintah Pemimpin Besar. 

Pemimpin Besar dapat menggunakan otoritasnya dan memproses proposalnya tiga kali. 

Itu adalah berapa kali dia bisa menggunakan otoritasnya, dan semua orang harus 
mengikutinya tanpa ada perselisihan. 

"Pemimpin Nam Gung! Bagaimana Anda bisa berbicara tentang memohon Perintah 
Pemimpin Besar pada masalah yang begitu penting! " 

Bahkan Poong Chungwun, yang tidak akan pernah kehilangan ketenangannya, mengangkat 
suaranya. 

Itu karena semua orang akan kehilangan hak mereka untuk memilih masalah ini jika 
Perintah itu dipicu. 

Namun, karena Ordo adalah hal yang rumit, Pemimpin Besar di masa lalu sangat berhati-
hati saat menggunakannya. 

Pemimpin Besar saat ini, Yi Mok, belum pernah menggunakannya sebelumnya. 

"Pemimpin Hebat, pilih ini dengan hati-hati ..." 

"Ini bagus. Mengikuti pendapat pemimpin ke-3, kita akan melanjutkan penggunaan 
Perintah Pemimpin Besar dalam masalah ini." 

"Hah! Pemimpin yang hebat!" 

"Bagaimana kamu bisa membuat... Amitabha! Amitabha!" 

Kedua pemimpin tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan mereka pada kata-kata Yi 
Mok, yang tampaknya sudah mati-matian untuk melewatinya. 

Di sisi lain, Nam Gung-kyong tidak bisa berhenti tersenyum. 

'Ini bukan bohong! Ini pasti!' 

Semua kekhawatirannya telah hilang. 
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Akhirnya, muncul kesempatan baginya untuk bekerja sebagai anggota kelompok ekstremis. 

"Dia akan sangat senang dengan ini." 

Larut malam. 

Di kantor Angkatan Kehakiman. 

Sebatang lilin dalam lampu porselen putih menerangi ruangan yang gelap itu. 

Pria di ruangan itu membuka kertas kusut, yang lebih mirip buku kecil, dan membacanya. 

[Penguasa Sekte Iblis. Panggil aku Chun Yeowun. 

Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda karena telah menyakiti putra Anda 
dan para pemimpin lain di dalam istana Kekaisaran. 

Namun, saya pikir jika saya tidak melakukannya, pemimpin Pasukan Keadilan tidak akan 
mempercayai saya, jadi saya tidak bisa tidak membuat semua raja merasa sedikit tidak 
nyaman. 

Sumpah Pemimpin Besar harus dibuat. 

Jika itu dilakukan, saya akan membebaskan putra Anda dan dua lainnya dengan aman. 

Dan saya juga akan meminta kaisar untuk mempertimbangkan Taoisme dalam hubungan 
diplomatik, sebagai imbalannya saya berharap Pemimpin Besar melakukan satu hal untuk 
saya. 

Karena insiden di istana Kekaisaran, rencana suksesi mungkin gagal dan para pemimpin 
klan Bela Diri Enam Dewa Pedang mungkin tidak muncul di festival. 

Sama seperti akademi kami, saya mendengar bahwa faksi Anda juga berjuang dengan 
masalah mata-mata. 

Inilah sebabnya saya membuat rencana yang bagus. 

Dan untuk itu, Tuan Besar harus...] 

Itu ditulis dalam buklet yang hancur. 

Untuk menipu musuh yang menempatkan mata-mata, ada tertulis bahwa seseorang harus 
menipu sekutu juga, bersama dengan pesan untuk membatalkan aliansi untuk sementara 
waktu. 

Yi Mok marah, tetapi dia tidak tertarik untuk mengambil langkah ekstrem seperti itu. 
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Namun, saat merenungkan isi dalam surat seperti buklet, dia berpikir bahwa Lord of the 
Demonic Cult agak masuk akal. 

'... ini tidak ada bedanya dengan berjudi.' 

Menangis. 

Yi Mok, yang membaca isinya sekali lagi, membakarnya di dalam lilin. 

Buklet itu hancur dan menghilang menjadi abu. 

Matanya berbinar aneh saat melihatnya. 

Lembah yang dalam dari puncak Yeongja Bong, sebuah gunung tidak jauh dari barat daya 
gedung utama Forces of Justice. 

Sebuah gua, jauh di dalam lembah yang gelap, ditutupi dengan semak-semak. 

Itu tampak seperti gua tempat binatang buas hidup. Itu tenang di dalam. 

Di depan pintu masuk gua seperti itu, seorang pria berambut panjang hitam tak dikenal 
muncul dengan topi bambu. 

Pria bertopi bambu itu berlutut di pintu masuk gua yang kosong dan membuka mulutnya. 

"Aku punya pesan untuk pesananmu." 

Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok bergerak di dalam gua. 

Sosok ini, yang tidak mengeluarkan energi apa pun, mengenakan topeng hitam yang 
menutupi matanya sepenuhnya. 

Seseorang tidak akan dapat melihat apa yang ada di depan, tetapi orang itu tampaknya 
tidak nyaman. 

"Bagaimana hasilnya?" 

Bagian dari bibir, yang ditutupi oleh topeng, bergerak. 

Untuk pertanyaan orang bertopeng, pria itu menjawab dengan suara percaya diri. 

"Berhasil." 

"Apakah pemutusan aliansi diumumkan?" 

"Dulu!" 

Mendengar kata-kata itu, pria itu melepas topi bambu yang menutupi wajahnya. 
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Yang mengejutkan, pria itu tidak lain adalah Peng Yeo-suk dari keluarga Peng. 

"Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada yang berbicara 
tentang apa pun, tidak ada seorang pun di keluarga Peng yang curiga. " 

Peng Yeo-suk menarik kulit yang meregang seperti karet. 

Pada saat itu, pria bertopeng itu berbicara. 

"Hentikan. Itu terbuat dari mayat. Jika Anda menariknya seperti itu, itu akan robek. " 

"Ugh! Sangat menyesal." 

Dengan bingung, dia melepaskan kulit pipi yang ditariknya. 

Pria bertopeng itu bertanya pada Peng Yeo-suk. 

"Apakah Ekstremis bergerak?" 

"Seperti yang diharapkan pemimpin, dia mengurusnya. Jika kita memanfaatkan 
kesempatan ini dengan baik, saya pikir kita akan dapat mengetahui identitas orang 
bernama Hoe-ju dalam waktu dekat." 

Pria bertopeng itu mengangguk puas. 

"Baik. Tiga pemimpin. Sampai hari festival dimulai, lihat apakah mereka bergerak sesuai 
dengan rencana Pasukan Kehakiman." 

"Iya!" 

Ssst! 

Begitu perintah pria bertopeng itu jatuh, Peng Yeo-suk mengenakan topi bambunya dan 
kembali dengan kecepatan cahaya. 

Pria bertopeng itu bergumam melihat ke arah yang dia tuju. 

"Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun! Saya telah menyembunyikan penampilan saya selama 
ini karena Anda ikut campur dalam masalah saya. Kali ini kamu akan membayar harganya! 
" 

Source : 
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Chapter 388 
388: Non-Aggression Treaty (1) 

Dua hari kemudian, pengumuman Pasukan Keadilan menyebar ke seluruh Wulin. 

Pembubaran Aliansi Keadilan Iblis dalam waktu kurang dari setahun. 

Semua orang di Yulin tahu bahwa ini bukan aliansi yang akan bertahan lama, tetapi ini 
tampaknya terlalu cepat. 

Bahkan Kekuatan Jahat, yang tidak tahu tentang situasi luar karena urusan internal baru-
baru ini, tertarik padanya. 

Markas besar Forces of Evil terletak di barat laut Sichuan. 

Di markas besar, ruangan yang digunakan oleh pemimpin mereka adalah yang terbesar. 

Di sana, seorang pria besar dengan bekas luka di sekujur tubuhnya diberitahu oleh seorang 
pria paruh baya yang mengenakan penutup mata di mata kirinya. 

"Itu adalah laporan saat ini tentang status Yulin." 

"Kul, kul, ini akan sangat menyenangkan." 

Pria besar itu sepertinya ini adalah pergantian peristiwa yang menarik. 

Itu karena ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilepaskan. 

"Bahkan jika kita hanya mengincar Festival Dano, kita akan mendapatkan hasil yang 
memuaskan... Tapi kita akan kehilangan kesempatan besar untuk membunuh semua orang, 
semua berkat 'bajingan' sialan itu!" 

Untuk pertama kalinya, keseimbangan antara tiga faksi terbesar di Wulin rusak. 

Blade God Six Martial Clan adalah salah satu pemicunya. 

Sayangnya, karena konflik internal, Pasukan Jahat tidak memiliki kesempatan untuk 
mengambil kesempatan ini. 

"Jika Tuan memulihkan luka internalnya, kamu dapat menghilangkannya kapan saja." 

Pria besar itu sama sekali tidak menanggapi kata-kata pria paruh baya itu. 

Itu karena dia telah bergandengan tangan dengan pria ini untuk keuntungan yang lebih 
baik, tetapi sepertinya masa depan tidak dapat dijamin. 
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"... Guru." 

"Benar, ini tidak aneh atau apa. Ini bisa menjadi prosedur yang sangat alami. Apa itu lagi? 
Gelombang lama sungai Yangtze mendorong gelombang baru ke depan? Saya sudah lama 
menunggu momen ini datang." 

Gelombang lama sungai Yangtze mendorong gelombang baru ke depan untuk 
menggantikan gelombang lama. 

Sama seperti gelombang balik di sungai Yangtze akan mendorong gelombang baru ke 
depan, dikatakan bahwa seorang pria dari generasi baru akan segera menggantikan era 
seorang pria tua. 

Pria besar ini bangga di hati, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa dia bisa menjadi orang 
teratas selamanya. 

"Pemimpin! Jangan katakan hal seperti itu! Bukankah kamu Raja Agung 'Barat Kuat' ?! " 

Sudah lama sekali sejak pria paruh baya itu bekerja untuk Tuan, tetapi melihat sosok lemah 
di hadapannya, dia tidak bisa tidak merasa menyesal. 

Identitas sebenarnya dari pria itu, yang disebut master, tidak lain adalah Hang Yen, salah 
satu dari lima prajurit terkuat, Raja Kuat Barat! 

Siapa yang mengira bahwa dia, yang telah berada di Pasukan Jahat selama tiga puluh tahun, 
akan menerima perawatan untuk luka dalam? 

Jika informasi tentang kesehatannya lolos dari ruangan ini, itu akan menyebabkan 
perubahan besar dalam hierarki Kekuatan Jahat. 

"Ada puluhan ribu tentara yang menantikan kembalinya Guru. Singkirkan lukamu untuk 
menyingkirkan pria itu sesegera mungkin! Tolong jangan berbicara hal-hal lemah seperti 
itu di depan bawahanmu. " 

"Kul, kamu. Aku membawamu karena kamu dulu lemah lembut dengan kata-katamu, tapi 
lihatlah omelanmu sekarang, Gar Mojam." 

Pria paruh baya itu. 

Identitas aslinya adalah Gar Mojam, pemimpin 18 keluarga Sungai Kuning. 

Dia adalah seorang prajurit yang sangat terampil dalam aliansi Forces of Evil. 

Dia juga paman dari tiga bersaudara Gar, yang meninggal di tangan Chun Yeowun. 

"Kamu terlalu berlebihan, Guru. Saya bertanggung jawab atas 3 persen dari dana aliansi ini, 
ini mengecewakan." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Kul, kul, kul." 

Kata-kata itu, yang diucapkan untuk membuat Hang yen merasa lebih baik, dianggap 
sebagai lelucon ringan. 

Itulah seberapa besar mereka menghargai dan mempercayai satu sama lain. 

Raja Kuat Barat, Hang Yen kembali ke poin utama. 

"Setelah mendengarkan kata-katamu, aku merasa perlu menunjukkan kepada orang-orang 
bahwa Raja Kuat Barat masih hidup dan sehat." 

"Tuan, maksudmu?" 

"Saya berbicara tentang perjanjian non-agresi yang akan dibuat." 

Kilatan terlihat di mata Gar Mojam. 

Raja sendiri terluka, dan meskipun dia pendiam jika dibandingkan dengan sebelumnya, itu 
adalah kenyataan pahit bahwa Raja Kuat Barat tidak dapat memobilisasi kekuasaan karena 
konflik internal dan perang saudara di wilayahnya. 

"Menguasai. Bagaimana kalau kita fokus mengobati lukamu dulu..." 

"Tidak. Jika kita tidak membuat diri kita hadir di festival, orang-orang Wulin dan 'pria itu' 
akan menyadari ada yang tidak beres." 

"Ah!" 

Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. 

Tentu saja, saat Hang Yen berbicara, 'pria itu' mungkin juga memperhatikan festival ini. 

Jika Raja Kuat Barat tidak mengirim orang ke perjanjian non-agresi dengan mencoba fokus 
pada kekuatan internal, ada kemungkinan besar 'orang itu' akan menyerang lagi. 

"Ini adalah keberuntungan kami bahwa setiap kali perjanjian diperbarui, Guru tidak pernah 
pergi ke sana secara langsung." 

Hang Yen adalah seseorang yang tidak pernah menghadiri perjanjian karena harga dirinya 
yang sangat tinggi, bahkan dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengunjungi Sekte 
Iblis maupun Istana Kekaisaran. 

Tetapi bahkan jika dia tidak hadir, jika dia tidak mengirim orang yang masuk akal dan 
masuk akal, 'pria itu' pasti akan memperhatikan. 

"Gar Mojam. Pastikan untuk menghadirinya." 
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"Maaf?" 

Gar Mojam bingung dengan perintah tak terduga dari Hang Yen. 

"Menguasai! Dalam keadaan saat ini, jika aku pergi dan..." 

"Tidak masalah. Tempat ini dijaga oleh pendekar pedang paling terampil." 

Saat ini, Master of Forces of Evil sedang dijaga oleh Gar Mojam, Gong Yun peringkat 2 dan 
anggota Forces of Evil peringkat 5, Geum Jongsa. 

Meskipun ketiganya menjaganya, jika salah satu dari mereka hilang, keselamatan Hang Yen 
yang terluka mungkin akan terganggu. 

Hang Yen tersenyum pahit pada Gar Mojam, yang tampak khawatir. 

"Aku tidak akan mengusirmu begitu saja." 

"Kemudian?" 

"Bajingan-bajingan dari Sekte Iblis itu membunuh keponakan-keponakanku." 

Itu adalah fakta yang ditemukan setelah melukai kepala keluarga Osang. 

Pada awalnya, dia tidak mendengar apa pun darinya, tetapi setelah membunuh setengah 
dari keluarganya, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. 

"... kita memiliki beberapa hutang yang harus dibayar." 

Dia berbicara dengan tenang, tetapi matanya menahan amarah. 

Gar Mojam, yang belum menikah, tidak pernah membiarkan siapa pun yang menyentuh 
keluarga atau teman-temannya menjalani kehidupan yang bahagia. 

Hanya saja, karena perang saudara, kesempatannya untuk membalas dendam telah 
tertunda. 

"Beri aku kesempatan untuk melunasi hutang. Ketika perjanjian itu dilakukan, 
kebingungan pasti akan muncul. Dan ketika kebingungan dimulai, kita akan mengetahui 
apakah Pasukan Kehakiman akan menjadi target pertama atau tidak, kan?" 

Karena pengumuman berita utama aliansi Pasukan Keadilan, insiden lain tentang Pasukan 
Keadilan sedang digali dan masalah tentang istana kekaisaran juga telah menyebar. 

Hanya dengan menggabungkan informasi yang mereka kumpulkan, sudah jelas siapa dari 
dua faksi yang akan menjadi sasaran. 
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Bahkan jika mereka memutuskan untuk memutuskan hubungan, Sekte Iblis akan menjadi 
yang pertama bergerak. 

"Putra Chun Yujong itu menjadi liar akhir-akhir ini, seseorang harus mengajarinya bahwa 
orang tidak bisa merajalela di Wulin hanya karena mereka bodoh." 

Gedebuk! 

Hang Yen menatap dada yang dipenuhi bekas luka. 

Luka yang dia derita dari mantan Lord of the Demonic Cult, Chun Yujong. 

Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika 
dia menghadapi mantan Lord of the Demonic Cult. 

'Saya akan membayar Anda untuk aib yang harus saya hadapi dengan kehidupan anak 
Anda!' 

Gooooo! 

Meskipun dia terluka, energi yang dikeluarkan Hang Yen akan membuat siapa pun berpikir 
bahwa dia dalam keadaan sehat. 

"Dimengerti. Saya akan memastikan untuk memenuhi perintah Tuan saya dan kembali. " 

Seperti yang diperintahkan Hang Yen, dia harus pergi dengan tergesa-gesa untuk 
menghadiri perjanjian itu. 

Butuh waktu 8 hari untuk sampai ke wilayah Tongho. 

Ketika Gar Mojam pergi untuk menyapa Guru sebelum dia pergi, Hang Yen menanyakan 
sesuatu yang membuat dia penasaran. 

"Ngomong-ngomong, ketika mereka memutuskan untuk menghancurkan aliansi kali ini, 
apa yang disebut Penguasa Sekte Iblis?" 

"... dia disebut Iblis Pengubah karena dia menghancurkan kepercayaan aliansi dengan 
memotong lengan tiga pemimpin Pasukan Keadilan yang pergi ke kaisar sebagai utusan 
mereka." 

"Mengubah Iblis? Sangat mirip dengan Yulin untuk memberikan nama seperti itu. " 

Kecuali bagi mereka dari faksi mereka sendiri, mereka akan selalu memberikan gelar yang 
paling buruk kepada prajurit dari faksi lain. 

Tidak peduli seberapa marahnya mereka, menyebut Penguasa Sekte Iblis sebagai Iblis yang 
Berubah seperti mencoba meremehkannya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Tapi para pendekar Wulin tidak memanggilnya seperti itu. Mereka menggunakan gelar 
yang sangat luas untuknya." 

"Luas?" 

"Bahkan kaisar, kaisar agung kekaisaran, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa 
memanggil Penguasa Sekte Iblis dengan nama yang begitu sembrono dan meremehkan, 
jadi dia menyebut Penguasa Sekte Iblis sebagai 'Kaisar Iblis'." 

"Kaisar? Ha!" 

Alis Hang Yen terangkat. 

Meskipun dia sendiri, anggota dari lima prajurit terkuat, hanya menyebut dirinya 'raja', 
gelar untuk Penguasa Sekte Iblis ini membuatnya marah. 

Dan, sejak perjanjian non-agresi ditandatangani, tidak seorang pun dari Wulin berani 
mengancam istana Kekaisaran secara langsung. 

"Pastikan dia tidak pernah dipanggil dengan nama itu lagi." 

"Gar Mojam dari Sungai Kuning. Saya mematuhi perintah Tuan! " 

Empat hari sebelum perjanjian non-agresi. 

Utusan istana kekaisaran tiba di aula utama Pasukan Keadilan. 

Di aula utama, delapan pemimpin Pasukan Keadilan dan utusan dari Istana Kekaisaran 
menundukkan kepala mereka untuk saling menyapa. 

Orang yang berasal dari istana Kekaisaran untuk menyampaikan berita itu adalah Yeongjo, 
Komandan Utara. 

Berdiri di depan kursi pertama, Yeongjo membuka gulungan yang memiliki nama di 
atasnya dan melanjutkan membaca isinya. 

"... lokasinya akan diadakan di Kastil Jin di Tongho. Karena ini adalah tempat yang damai 
bagi Wulin dan keluarga Kekaisaran untuk hadir, jumlah pengawal selain kepala masing-
masing faksi tidak boleh melebihi 100, dan selama upacara..." 

Saat mereka membaca isinya, ekspresi pemimpin itu berubah menjadi aneh. 

Ketiga faksi terbesar mungkin akan merasakan hal yang sama tentang perjanjian itu. 

'Saat perjanjian itu berakhir, perang akan dimulai.' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Jadi, begitu pertemuan itu berakhir, para pemimpin mencoba mempersiapkan situasi 
darurat dan memobilisasi prajurit elit dari North Justice Blades, kelompok bersenjata 
terbaik di seluruh Yulin. 

Tapi, dengan isi pesan kaisar, rencana mereka terhalang. 

'Hanya satu grup yang dapat dikirim.' 

Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu adalah satu-satunya cara. 

Perwakilan dari masing-masing faksi bisa masuk tanpa batasan. 

Misalnya, jika perwakilan dari klan ketiga dari Yulin hadir di sana, mereka mungkin 
memiliki keunggulan atas faksi lain dalam hal kekuatan. 

Dan hal seperti itu hanya akan terjadi pada Pasukan Keadilan karena dibentuk oleh 
berbagai klan. 

'Saya tahu betul siapa yang datang dengan pikiran-pikiran itu. Hu hu hu' 

Senyum tersungging di bibir pemimpin ke-3 Nam Gung-kyong, yang sedang menundukkan 
kepalanya. 

Penguasa Sekte Iblis saat ini, Chun Yeowun, masih tinggal di istana Kekaisaran. 

Meski begitu, ketika aliansi itu bubar, Penguasa Sekte Iblis berada di tengah-tengah 
wilayah Yulin. 

Sudah ada orang-orang dari Bilah Keadilan Utara Yeon Buso di sekitar istana. 

Setiap kali Lord of Demonic Cult keluar, mereka akan siap untuk memukulnya. 

'Ini tidak ada gunanya. Lord of the Demonic Cult, tidak peduli apa yang Anda lakukan untuk 
memindahkan Yang Mulia, Anda tidak akan bisa keluar dari Tongho hidup-hidup.' 

Ada lebih dari seratus faksi kecil dan menengah yang memiliki pemikiran yang sama 
dengan para Ekstremis. 

Selain itu, dalam keadaan darurat, mereka telah menyembunyikan orang-orang mereka di 
mana-mana di Tongho, yang berarti bahwa, dalam keadaan darurat, Yulin memiliki cukup 
banyak prajurit di pihak mereka. 

'Di sisi lain, pasukan Lord of the Demonic Cult terdampar di selatan Yellow River.' 

Sebelum mengumumkan pemutusan aliansi, tujuh klan Yulin dan enam klan dari wilayah 
Hubei, serta para murid klan yang berada di perbatasan Sungai Kuning, bersiap untuk 
memblokir kekuatan Sekte Iblis yang akan mencoba untuk maju ke utara festival. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Bahkan jika anggota Sekte Iblis ingin menggunakan metode lain, mereka tidak akan 
menemukan jalan keluar. 

"Ini cukup pintar." 

Seolah itu tidak cukup, klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil mengawasi perbatasan 
mereka untuk memblokir pergerakan anggota Demonic Cult juga. 

Hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan satu sama lain. 

'Bahkan mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Hanya ada satu kesalahan yang 
kamu buat, Penguasa Sekte Iblis dan itu menciptakan rasa krisis bagi semua orang!' 

Dan dengan anggota mereka yang diblokir di perbatasan, Penguasa Sekte Iblis, Chun 
Yeowun, hanya bisa memobilisasi sekitar 50 anggota yang saat ini tinggal di istana 
Kekaisaran. 

Dan ini adalah berita bagus untuk orang lain. 

Kesempatan sempurna untuk membunuh Chun Yeowun, jenis musuh terburuk, yang 
mencapai level Divine Master. 

'Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai tujuan kita!' 

Seorang anggota Ekstremis telah berhasil menyelesaikan Tubuh Bela Diri Ekstrim. 

Tetapi karena kurangnya waktu, teknik mereka tidak diuji pada banyak orang, tetapi 
dikatakan bahwa itu berpengaruh besar pada delapan puluh anggota yang berhasil 
diselesaikan. 

'Kaisar Iblis? Jangan bercanda denganku. Kejahatan tidak pernah melintasi langit. Demi 
langit biru yang cerah, Tongho akan menjadi kuburanmu!' 

Mata Nam Gung Kyong berkilat saat mereka melihat ke lantai. 

Mulai dari festival, situasi Wulin akan berubah total. 

Waktu berlalu dengan cepat. 

Festival yang ditunggu-tunggu telah tiba. 

Dano, hari besar, yang jatuh pada bulan ke-5, dikenal sebagai hari yang baik. 

Festival Dano, hari ketika Yang paling makmur dalam setahun, festival ini berasal dari 
pemerintahan Raja Hui dari Dinasti Chu dan menyebar ke seluruh penjuru. 

Kastil Jin terletak di jantung Tongho. 
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Tongho adalah ibu kota pertama tempat Zhu Won-myeong, kaisar pertama, awalnya tinggal 
dan itu adalah tempat di mana dia bersumpah kepada dewa langit dan bumi untuk 
menyelamatkan orang-orang di kerajaannya. 

Untuk memperingati itu, perjanjian non-agresi antara Keluarga Kekaisaran dan rakyat 
Wulin diadakan di Tongho. 

Itu bukan kastil yang sangat besar karena itu adalah wilayah kecil, tapi itu cukup untuk 
menampung 20.000 orang. 

Sebelum upacara perjanjian dimulai pada siang hari, pejabat istana Kekaisaran, 200 
Pengawal dan tiga ribu tentara berbaris dalam lima baris. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Penjaga istana Kekaisaran, yang menjaga Gerbang Kastil, menabuh genderang saat mereka 
berteriak. 

"Para pemimpin Yulin dan kepala masing-masing faksi telah tiba!" 

Yang pertama tiba adalah klan Yulin. 

Itu wajar karena tempat ini berada di bawah wilayah mereka. 

Gedebuk! 

Orang pertama yang melangkah melewati pintu masuk gerbang kastil adalah Pemimpin 
Besar Pasukan Keadilan. 

Yi Mok menarik napas dalam-dalam sambil memeriksa kastil dan dekorasi yang disiapkan 
untuk upacara tersebut. 

'Akhirnya, apakah ini akan dimulai?' 

Mulai hari ini, perubahan baru akan terjadi. 

Lima pemimpin, memimpin 243 prajurit dari setiap klan, kepala beberapa faksi kecil dan 
seratus prajurit elit dari Blade Keadilan Utara, yang kembali dari Istana Kekaisaran dalam 
kekalahan, memasuki istana dengan tekad. 

Source : 
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Chapter 389 
389: Non-Aggression Treaty (2) 

"Kamu bisa pergi dengan cara ini." 

Yang pertama memasuki Kastil Jin orang Wulin adalah kepala setiap klan Yulin, yang 
pindah ke sisi berlawanan dari penjaga istana Kekaisaran di bawah bimbingan para 
penjaga kekaisaran. 

Orang-orang Yulin yang ditugaskan di tempat yang dekat dengan gerbang barat langsung 
masuk ke formasi. 

Itu menunjukkan betapa tertib dan disiplin faksi mereka. 

Di antara mereka, ada orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan energi mereka, para 
prajurit elit Blade Keadilan Utara. 

'Itu bermanfaat untuk membawa 100 dari North Justice Blade.' 

Pemimpin ke-3, Nam Gung-kyong, tidak bisa menyembunyikan kepuasannya saat melihat 
para prajurit. 

Pemimpin North Justice Blade, salah satu kekuatan terbaik Yulin, berada di bawah Yeon 
Buso, putra tertua Yi Mok. 

Prajurit North Justice Blade tampak marah ketika mereka mengetahui bahwa Yeon Buso 
telah ditangkap oleh Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, di istana Kekaisaran. 

Udara tampaknya telah menjadi dingin, mungkin karena mereka ingin darah mengalir. 

'Tuan dari Sekte Iblis. Anda memiliki bakat untuk membuat musuh.' 

Blade Keadilan Utara hanya terdiri dari mereka yang sangat terampil. 

Bagi para Ekstremis untuk memiliki kekuatan ini di pihak mereka adalah sesuatu yang 
dapat menanamkan kepercayaan pada mereka, dan dengan 100 prajurit Pedang Keadilan 
Utara, mereka dapat menghancurkan 2 hingga 3 Kultus Iblis dalam satu malam. 

Selanjutnya, 

'Apakah Anda menekan 300 penjaga dan kasim? Apakah Anda bisa melakukannya lagi kali 
ini?' 

Orang-orang yang hadir kali ini semuanya adalah master. 
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Ada Yi Mok, Maha Guru, dan lima pemimpin yang semuanya adalah Superior Master, 
termasuk Nam Gung-kyong. 

Apalagi, dari klan kecil dan menengah, ada lebih dari 50 prajurit tingkat Super Master. 

Mereka sepenuhnya siap untuk menghadapi Guru Ilahi. 

'Ini akan sama untuk Forces of Evil dan klan Blade God Six Martial juga!' 

Mereka akan membawa kekuatan terbaik mereka untuk membunuh Chun Yeowun juga. 

Jika tiga kekuatan menyerang sekaligus, ditentukan bahwa, tidak peduli seberapa kuat 
Chun Yeonwun, dia tidak terkalahkan. 

'Poin utama datang setelah berurusan dengan Tuhan.' 

Setelah berhadapan dengan musuh bersama, Sekte Iblis, ketiga faksi lainnya akan segera 
mengakhiri aliansi mereka. 

Dan faksi yang bertahan di posisi itu akan berubah menjadi faksi utama di Yulin. 

'Pada saat tertentu.' 

Dia melihat ke langit, matahari sedang menuju ke tengah langit dan tengah hari sudah 
dekat. 

Di gerbang barat Kastil Jin, suara drum bergema. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

"Para pemimpin Kekuatan Jahat dan kepala klan mereka masuk." 

Yang kedua tiba adalah Kekuatan Jahat. 

Mata Poong Chungwun, anggota lama dari Pasukan Keadilan, melebar. 

'Saya mendengar ada perang saudara yang terjadi, namun mereka hadir?' 

Bahkan di dalam Wulin, ada mata-mata yang ditempatkan di setiap faksi. 

Itu dilakukan oleh Pasukan Keadilan yang tahu bahwa Kekuatan Jahat itu rumit untuk 
dihadapi. 

Secara alami, mereka berpikir bahwa tidak ada yang akan dikirim ke perjanjian itu. 

'Gar Mojam dari Sungai Kuning!' 

'Tidak mungkin. Kenapa dia ada di sini?' 
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Seorang pria paruh baya dengan penutup mata hitam masuk melalui gerbang. 

Dia adalah kepala dari 18 keluarga Sungai dan juga seorang tiran, seseorang yang sangat 
dekat dengan Kekuatan Jahat. 

Dan ada 17 orang, yang tampak seperti pemimpin, yang mengejarnya. 

"Yang itu Bok Ho-sun." 

Jegal Yong-un, pemimpin Angkatan Kehakiman ke-13, yang merupakan kepala intelijen, 
segera memperhatikan satu orang itu. 

Bok Ho-sun dari Keluarga Sungai. 

Dikatakan bahwa Chun Yeowun telah menenggelamkan mereka semua di sungai dengan 
tangannya sendiri. 

'Dimana mereka?' 

Begitu Gar Mojam memasuki kastil, dia mencari Sekte Iblis. 

Salah satu fakta yang dia temukan tentang mereka adalah bahwa Sekte Iblis sedang 
mencari markas Blue Sky Brotherhood. 

Akibatnya, Gar Mojam-lah yang yakin bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Blue Sky 
Brotherhood, melainkan Demonic Cult yang menghilang dalam semalam. 

Hari ini, dia akan memastikan untuk membiarkan darah Sekte Iblis mengalir demi 
keponakannya, dan anak buah Blue Sky Brotherhood yang meninggal. 

'Aku tidak akan pernah memaafkan para bajingan iblis itu!' 

Siapa pelaku sebenarnya masih belum diketahui, tetapi dia berharap menemukan 
seseorang bernama Yang Danwa di antara anggota Sekte Iblis. 

Dia hanya mendengar nama ini sekali ketika dia menghipnotis seseorang. 

[Seorang pemuda dengan wajah putih bersih, bernama Chun Yeowun, kepala Sekte Iblis... 
ah... mereka pasti datang dari Sepuluh Ribu Pegunungan melihat Yang Danwa di sana, 
tetapi juga menyaksikan Tuhan memperlakukannya dengan sangat sopan, dia tampak 
seperti anggota kultus peringkat tinggi!] 

Dikatakan bahwa Yang Danwa telah memenggal kepala seseorang atas perintah Chun 
Yeowun. 

Jika dia datang ke perjanjian, Gar Mojam pasti akan membayar kembali dua kali lipat. 
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Dia berencana untuk mencari tahu setiap anggota sekte dan memenggal mereka. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Keluarga Gar Mojam dan Sungai, serta ratusan prajurit di bawah mereka, akan membentuk 
formasi di bawah bimbingan penjaga kekaisaran, ketika tiba-tiba genderang mulai bergema 
dari timur. 

'Apakah itu mereka?' 

'Apakah mereka sudah sampai?' 

Tatapan keduanya, Kekuatan Jahat dan Kekuatan Keadilan, menuju gerbang timur pada 
saat yang bersamaan. 

Di antara tiga faksi terbesar, satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Iblis. 

Orang yang masuk adalah seseorang selain yang mereka inginkan, kekuatan baru dan faksi 
terkemuka, klan Blade God Six Martial. 

"Tiga pemimpin klan Blade God Six Martial sedang masuk!" 

Pada teriakan penjaga, mata semua pemimpin berubah tajam. 

Ini akan menjadi pertama kalinya mereka melihat orang-orang ini. 

Melalui tangan mereka, sub klan Angkatan Keadilan dihancurkan sepenuhnya. 

'Tiga pemimpin?' 

Yulin berpikir bahwa karena mereka terdiri dari enam klan, akan ada enam pemimpin yang 
mengendalikan banyak klan, tetapi hanya setengah dari mereka yang tampaknya datang. 

Tetapi fakta bahwa hanya setengah dari mereka yang ada di sini sangat berarti. 

Ini berarti bahwa mereka bertujuan untuk perdamaian melalui perjanjian ini. 

'Mereka datang.' 

Perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana mereka akan menghadapi para 
pemimpin ini untuk pertama kalinya. 

Mereka melihat tiga orang berjalan berdampingan di gerbang timur. 

Di sisi kiri adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih pendek dan sarung merah, dan 
yang di tengah berambut panjang, dan kain hitam menutupi matanya. 
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Dan di sisi kanan adalah pria paruh baya lain dengan janggut dan otot yang berkembang 
dengan baik tanpa mengenakan atasan. Apa yang tidak biasa tentang dia adalah kenyataan 
bahwa dia mengenakan pedang besar yang tingginya sama dengan dia di punggungnya. 

"Mereka tidak biasa, Pemimpin Hebat." 

"..." 

Yi Mok tidak menanggapi kata-kata pemimpin ke-6 Poong Chungwun yang bingung. 
Namun, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. 

"Pemimpin Hebat, apa yang harus kita lakukan?" 

"... Penatua Poong. Mungkin semua orang di sini hari ini akan mempertaruhkan nyawa 
mereka." 

"?" 

"Ketiganya adalah Maha Guru. Selain itu... salah satu dari mereka cukup kuat untuk 
bersaing dengan Pemimpin Hebat sepertiku juga." 

"!?" 

Poong Chungwun tidak bisa tidak terkejut mendengar kata-kata Yi Mok. 

Dia tidak bisa memperkirakan tingkat yang tepat dari mereka. Dia tahu bahwa mereka 
akan lebih baik darinya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sangat 
berbahaya. 

"Eh, maksudnya apa? Pemimpin Hebat, apakah ini berarti mereka bertiga cukup mampu 
untuk berada di level yang sama dengan lima prajurit terkuat? " 

Mendengar pertanyaan itu, Yi Mok menatap pria di tengah yang menutupi matanya dengan 
kain hitam. 

Kedua pria di kedua sisinya tampaknya telah mencapai tahap masuk level Maha Guru, 
tetapi pria yang menutupi matanya dengan kain hitam itu tampaknya berada pada level 
yang sama dengan Yi Mok. 

Lima pendekar terkuat memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun jika standarnya 
diambil secara umum, maka pria bermata tertutup ini bisa disebut salah satunya. 

"Ini...!" 

Terkesiap keluar dari mulut Nam Gung-kyong. 

Sebenarnya, itu adalah suara yang lebih dekat dengan rasa malu. 
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Ada dua belas master lain dengan aliran energi yang tidak biasa yang mengikuti di 
belakang tiga pemimpin utama, dan yang mengejutkannya, semuanya adalah level Master 
Superior. 

Selain itu, seratus prajurit di belakang mereka semua hampir mencapai tahap awal level 
Super Master, sepertinya mereka membawa semua prajurit elit mereka. 

'I-tidak masuk akal untuk memiliki kekuatan sebanyak itu dengan mereka!' 

Semua orang berpikir bahwa faksi lain akan datang sepenuhnya siap. 

Namun, ini jauh di luar kisaran yang diharapkan. 

Tujuan pertama Nam Gung-kyong adalah untuk menyingkirkan musuh bersama, Tuan 
Chun Yeowun dari Sekte Iblis, dan kemudian mengincar klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, 
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus merevisi rencananya. 

'Lord of the Demonic Cult, bersamanya, orang-orang ini harus dihancurkan terlebih 
dahulu.' 

Itu adalah upaya Nam Gung-kyong untuk menghemat kekuatannya dan menggunakannya 
saat dibutuhkan. 

Jika dia pergi sesuai dengan rencana pertama dan menyingkirkan Lord of Demonic Cult 
dengan bantuan klan Blade God Six Martial, maka pasukan Yulin akan kesulitan 
mengalahkan klan Blade God Six Martial sendirian. 

Jumlah Super Master dan Superior Master yang dimiliki klan Blade God Six Martial sangat 
banyak. 

'Sepertinya mereka terkejut. Hehe!' 

Pria berotot tanpa kemeja itu tersenyum ketika dia melihat wajah kaku pasukan Yulin. 

Saat itulah pria berambut putih di sebelah kiri berbicara dengan lembut setelah 
mendecakkan lidahnya. 

"Cih, kenapa kamu peduli seperti apa reaksi mereka? Bagaimanapun juga mereka akan 
mati. Master Pedang Gila, Cha Yunkang." 

Pria yang memakai pedang setinggi tubuhnya adalah salah satu dari tiga besar dari Enam 
Master Bela Diri Klan, Master Pedang Gila Cha Yunkang. 

Di antara tiga Master Bela Diri teratas, dia adalah satu-satunya yang berkompetisi dalam 
Seni Ekstrim Dewa Pedang. 
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"Mengapa kamu begitu keras padaku sekarang, Master Pedang Api, Noh Do-kyung? Anda 
terlalu tua untuk mengetahui kegembiraan menjadi sorotan." 

Orang tua berambut putih, yang memiliki pedang merah pada dirinya, adalah Master 
Pedang Api, salah satu dari Enam Master Bela Diri klan. 

Di antara Enam Bela Diri, dia adalah satu-satunya orang yang memegang gelar Master 
Pedang untuk waktu yang lama. 

Mengabaikan obrolan mereka, pria yang ditutup matanya di tengah berbicara kepada yang 
berambut putih. 

"Saya berharap semuanya dipersiapkan dengan baik." 

"Ya, Master Pedang Lee Wook. Begitu Master Pedang mengirim sinyal, tidak ada satu orang 
pun di dalam tembok ini yang bisa bertahan. " 

Orang yang menutupi matanya dengan kain hitam itu adalah salah satu dari Enam Master 
Bela Diri, Master Pedang Lee Wook. 

Dia adalah kakak laki-laki Lee Baek, yang meninggal melalui tangan Chun Yeowun. 

Sejak kejadian itu, Master Pedang Lee Wook berada dalam suasana hati yang buruk, di 
mana Do Kwang menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

"Kami akan segera menggunakan 'Rage Roaring Thunder', Master Pedang Lee Wook. 
Bukankah semuanya akan terpecahkan setelah Lord of the Demonic Cult dikeluarkan dari 
dunia ini? Apakah kamu tidak percaya dengan teknik yang akan digunakan?" 

Guntur Mengamuk. 

Sebuah bom yang dibuat oleh ahli bahan peledak seratus tahun yang lalu. Itu adalah senjata 
terburuk dengan radius ledakan setara dengan lima kali ledakan normal yang dibuat oleh 
energi. 

Karena bahan yang dibutuhkan untuk bom itu sulit didapat, pembuatannya menjadi sulit. 
Bahkan klan Blade God Six Martial hanya memiliki beberapa dan semuanya diletakkan di 
bawah tanah kastil ini. 

"Bahkan jika itu digunakan, wajar bagi kita untuk bersiap menghadapi kecelakaan apa pun. 
Bahkan jika kita menyingkirkan semua orang di sini, termasuk Lord of the Demonic Cult, 
kita hanya akan mengambil satu langkah kecil untuk mencapai tujuan kita." 

"... Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ini. Baik." 

Pria yang ditutup matanya sudah gila sebelumnya, tetapi setelah kehilangan saudaranya, 
dia menjadi lebih dingin dan jauh lebih terobsesi. 
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Bagaimanapun, orang yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah Master Pedang Lee 
Wook. Mengikuti perintah dari Guru Besar, mereka memutuskan untuk mengikuti dan 
membantunya. 

Bahkan master Enam Bela Diri lainnya sangat memujinya karena ketelitiannya. 

'Selama orang ini ada di sini, tidak ada yang akan selamat. Anda, Lord of the Demonic Cult, 
telah cukup sering mengganggu rencana kami. Anda akan dibawa ke pengadilan di sini.' 

Dengan cara itu, tiga faksi Wulin telah berkumpul -- Yulin, Kekuatan Jahat, dan klan Bela 
Diri Enam Dewa Pedang. 

Satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Iblis. 

Akan sulit untuk datang ke kastil karena jalan mereka terhalang. 

Siang hari, saat matahari sudah tinggi di langit. 

Namun, itu bukan tanda dari Sekte Iblis. 

Secara alami, para pemimpin masing-masing faksi tidak punya pilihan selain bingung. 

'Apa ini? Mengapa mereka begitu terlambat?' 

'Apakah mereka akan meninggalkan harga diri mereka dan bersembunyi di Istana 
Kekaisaran?' 

Itu adalah apa yang semua orang pikirkan. Tapi kemudian.. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Pada saat itu, suara genderang datang dari gerbang selatan kastil bersama dengan teriakan 
penjaga kekaisaran di atas tembok. 

"Penguasa Sekte Iblis sedang masuk!" 

'Akhirnya, mereka ada di sini!!!' 

Wooong! 

Ketiga faksi, yang telah berkumpul di dalam, melihat ke gerbang selatan. 

Kultus adalah satu-satunya faksi yang mereka targetkan dan akhirnya muncul. 

Para penjaga belum memberi tahu tentang pemimpin atau kultus lain yang datang, karena 
mereka semua diblokir di dekat Sungai Kuning. 
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[Begitu Lord of the Demonic Cult menginjakkan kaki ke dalam kastil, perang akan dimulai!] 

[Iya!] 

Atas perintah telepati Master Pedang Lee Wook, Master Yi Gam, yang membantunya, 
mengangguk dan menjawab. 

Yang mengejutkan, momen yang mereka tuju bukanlah akhir dari perjanjian seperti yang 
terjadi pada Forces of Evil dan Forces of Justice. 

Momen awal perjanjian dikenal sebagai momen yang paling menguntungkan. 

Tapi itu tidak masalah bagi mereka, biarkan itu menjadi bangsawan atau prajurit. 

Bagaimanapun, klan Blade God Six Martial telah memutuskan untuk membunuh semua 
orang untuk menutup masalah ini. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Beberapa langkah kaki berat bisa terdengar dari gerbang. 

Semua orang melihat situasi dengan rasa ingin tahu, tetapi beberapa anggota Sekte Iblis 
datang dari gerbang utara dengan empat hingga lima kotak kayu besar dan membawanya 
ke halaman kastil. 

Itu tampak aneh karena anggota sekte tertutup tanah, seperti mereka telah berguling-
guling di tanah selama beberapa waktu. 

'Apa itu?' 

"Apa yang mereka bawa?" 

Seolah-olah datang terlambat tidak cukup, mereka datang dengan kotak kayu. 

Bahkan tiga besar Master of the Blade God Six Martial clan sedang melihat kotak-kotak itu. 

Ketika kotak kayu sampai di tengah, di mana para pejabat dan penjaga hadir, para anggota 
Sekte Iblis tiba-tiba berhenti. 

'Apa? Seberapa besar dia?' 

Di tengah para pejuang kultus, ada seorang pria berotot dua kali ukuran pria dewasa 
normal. 

Siapa yang bisa setinggi itu? 

Pada saat itu, pria besar itu menendang kotak kayu dengan kakinya. 
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Bang! Berderak! 

Kotak besar itu jatuh dan dengan suara pecahan logam yang bertabrakan, sesuatu jatuh. 

Itu adalah sesuatu yang bulat dan dua kali ukuran kepalan tangan manusia, dan sepertinya 
memiliki sumbu di atasnya. 

Woong! 

'Apa itu?' 

'Sebuah bola besi?' 

Semua orang tampak bingung dengan itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat 
barang seperti itu, tetapi ada juga yang ekspresinya berubah. 

Klan Master of the Blade God Six Martial. 

Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saat mulut mereka terbuka lebar melihat 
bola besi yang keluar dari kotak kayu. 

"Omong kosong!!" 

"Mereka, bagaimana mereka...?" 

Identitas bola besi yang keluar dari kotak kayu tidak lain adalah bom Rage Roaring 
Thunder, yang mereka tanam di bawah tanah Kastil Jin. 

'Apa apaan!' 

Bahkan Lee Wook terkejut, pria besar itu berlutut dengan satu lutut dan menatap seorang 
anggota yang berdiri di tengah-tengah pejabat kekaisaran, dan berteriak dengan suara 
besar. 

Pak! 

"Maaf saya telat. Karena ada begitu banyak, kami harus membongkarnya dan 
menyingkirkan semuanya, Tuhan." 

'Apa!?' 

'Tuan!?' 

Semua orang memandang pria itu, yang tampak seperti pejabat istana dengan keterkejutan 
di mata mereka, ketika pria besar itu mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. 

Source : 
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Chapter 390 
390: The Heavenly Demon Emperor (1) 

Seorang pejabat setengah baya dengan wajah bulat berdiri di podium. 

Itu adalah seragam resmi, di istana Kekaisaran dia akan menjadi seseorang yang memiliki 
posisi tinggi, tetapi dari standar Wulin, dia tidak lebih dari orang biasa. 

Tidak ada satu pun tanda energi internal dalam dirinya, dia tidak berbeda dibandingkan 
dengan orang normal. 

Jadi mengapa pria besar itu berlutut dan menyebut orang itu sebagai Tuhannya? 

'Lagi pula, bukankah dia terlihat berbeda dari yang kudengar?' 

Secara keseluruhan Wulin, Lord of the Demonic Cult disebut 'Heavenly Demon Emperor' 
dan penampilannya secara lisan menyebar ke setiap faksi. 

Saat dia akan keluar dari istana, faksi siap mengirimnya ke surga. 

Sementara semua orang terkejut, pejabat setengah baya itu menoleh dan melihat seorang 
pria paruh baya berbaju biru dan seorang kasim berbaju merah, yang berdiri di sisi kiri 
podium. 

Mereka adalah Yeongjo, Komandan Utara dan seorang kasim dari Tombak Barat. 

Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka melihat bola besi 
menggelinding keluar dari kotak kayu. 

Pria paruh baya itu berbicara kepada mereka. 

"Apakah kamu ingin memeriksa mereka?" 

"Bagaimana bom dalam jumlah besar bisa disembunyikan di kastil Jin?" 

"Mereka jauh lebih besar daripada yang ada di gudang senjata Istana Kekaisaran! 
Bagaimana bisa bom-bom ini ada di sini?" 

Setiap orang yang memperhatikan apa yang terjadi di podium mulai berbisik di antara 
mereka sendiri. 

Mereka tidak terlalu memperhatikan kata-katanya, tetapi kata 'bom' adalah yang 
mengejutkan mereka. 

Bisikan! Bisikan! 
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"A-apa yang baru saja aku dengar?" 

"Apakah itu bom bola besi?" 

Hampir seratus atau lebih bola besi dicurahkan dari satu kotak kayu. 

Dan jika dijumlahkan ada lima kotak, setidaknya ada lima ratus bom. 

Dan karena mereka membutuhkan bubuk mesiu untuk barang-barang seperti itu, mustahil 
untuk mendapatkannya kecuali mereka memiliki izin resmi. 

"Kami tidak mungkin membuat perjanjian non-agresi dengan mereka yang memiliki 
senjata berbahaya seperti itu." 

"Kita perlu segera memberi tahu Yang Mulia." 

Komandan Yeongjo dan kasim Tombak Barat bergidik melihat bom-bom itu. 

Fakta bahwa sejumlah besar bom disembunyikan di ruang bawah tanah berarti seseorang 
mencoba membunuh semua orang di istana dengan ledakan. 

'Bagaimana ini bisa terjadi?!' 

Master Pedang Lee Wook tidak bisa mengerti. 

Tiba-tiba, dia melepas kain hitam yang menutupi matanya dan melihat bom. 

Seharusnya ada anggota klan Blade God Six Martial di pintu masuk bawah tanah di kastil. 

Namun, menemukan bom berarti anak buahnya telah diturunkan. 

'Ah! Bukan itu masalahnya sekarang!' 

Master Pedang Lee Wook, yang terkejut dengan penemuan bom, menyadari masalah yang 
lebih besar. 

Bom-bom itu, bom Raze Roaring Thunder, adalah pilihan terakhir jika mereka tidak bisa 
mengalahkan Lord of the Demonic Cult. Dan bom itu ditemukan oleh orang-orang Chun 
Yeowun! 

'Apakah orang-orang itu anggota Sekte Iblis juga?' 

Master Pedang Lee Wook memelototi para pejabat di podium. 

Karena mereka terlalu sibuk dengan situasi dan fakta apakah Lord of Demonic cult akan 
datang atau tidak, mereka tidak menyadari bahwa kaisar yang seharusnya berada di sana 
untuk menandatangani perjanjian bahkan belum tiba. 
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Fakta bahwa itu sudah lewat tengah hari dan kaisar belum datang berarti, 'Ini adalah niat 
mereka sejak awal, untuk menunggu sampai bom ditemukan! Perjanjian itu bahkan bukan 
prioritas bagi mereka!' 

Dan dia benar. 

Para pejabat di podium mengulurkan tangan ke bom yang dituangkan di lantai. 

Yang mengejutkan, dua bola besi melayang ke udara dan tersedot ke tangan seorang 
pejabat. 

"Te-telekinesis!" 

"Luar biasa! Pria itu setidaknya adalah Master Level Superior! " 

Pria itu terlihat sangat biasa sehingga ketika dia memamerkan keterampilan seperti itu, 
orang-orang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 

Telekinesis, yang digunakan oleh pejabat, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 
orang-orang dengan energi internal yang besar dan di atas tingkat Master Superior. 

Nam Gung-kyong, pemimpin ke-3 Pasukan Keadilan dan anggota Ekstremis, bingung. 

'Apakah pria itu benar-benar Penguasa Sekte Iblis?' 

Tetap saja, dia tidak bisa merasakan apa pun dari pejabat itu. 

Tidak peduli dengan reaksi orang-orang Wulin, pejabat itu menarik kedua bom itu dan 
menyerahkannya kepada Komandan Utara Yeongjo. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa satu faksi pasti akan melakukan hal seperti 
itu? Anda harus membawa ini kepada Yang Mulia dan segera memberitahunya tentang 
situasi ini." 

"Dimengerti!" 

"Jika bukan karena peringatan Lord Chun, kita akan berada dalam masalah besar. Kami 
pasti akan memberitahunya!" 

Pak! 

Pada saat yang sama, dua pria lainnya berterima kasih kepada Chun Yeowun. 

Mereka akan mengambilnya dan memberi tahu kaisar apa yang telah mereka lihat. 

"Kamu harus cepat." 
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Atas peringatan Chun Yeowun, wajah kedua pria itu menjadi kaku. 

Karena mereka mengerti arti dari peringatan tersebut. 

Mustahil bagi sekelompok orang yang cukup berani untuk menyembunyikan bom semacam 
itu di bawah tanah untuk tidak merencanakan sesuatu yang lain. 

"Kami akan!" 

apa! 

Mereka berdua berlari menuju gerbang utara secara bersamaan. Untungnya, mereka 
berdua adalah Superior Master yang hanya berada di podium untuk mengkonfirmasi 
peringatan Chun Yeowun. 

Dan gerak kaki mereka jauh lebih ringan dan lebih cepat daripada kebanyakan orang 
Wulin. 

Melihat itu, Master Pedang Lee Wook terkejut. 

"Tuan Pedang Gila!" 

"Ck! Segalanya menjadi serba salah sejak awal! " 

Jika orang-orang itu keluar dari gerbang kastil dan pergi ke istana Kekaisaran untuk 
memberi tahu mereka tentang masalah ini, mereka akhirnya akan membuat musuh tidak 
hanya di Wulin tetapi bahkan di kekaisaran. 

Itu akan berakhir dengan tujuan yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka inginkan. 

apa! 

Untuk saat bom terungkap, Master Pedang Gila Cha Yunkang tahu bahwa ada yang salah. 
Berkat intuisinya yang cepat, dia berhasil menuju gerbang utara. 

Sesuai dengan itu, Master Pedang Lee Wook mengangkat tangannya dan mengirim sinyal 
lain. 

"Tutup itu!" 

Kemudian, dua belas anak buahnya, yang ada di belakangnya, mengambil terompet yang 
ada di tangannya dan meniup dengan keras. 

Puuuuuu!!! 

Seolah menunggu suara klakson, para pejuang di dekat setiap gerbang memotong tali tebal 
yang menarik gerbang kayu. 
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Memotong! 

Gedebuk! 

Ketika tali itu terputus, gerbang kayu yang seharusnya tetap terbuka, mulai tertutup 
seketika. 

"A-apa ini?" 

"Apakah mereka mengambil alih gerbang?" 

Pada pandangan itu, orang-orang Yulin dan Kekuatan Jahat tidak bisa menyembunyikan 
rasa malu mereka. 

Gerbang selatan, timur dan barat ditutup pada saat yang bersamaan. 

Untuk keluar dari kastil, mereka tidak punya pilihan selain melompati tembok besar yang 
sepertinya menyentuh langit. 

Namun, gerbang utara adalah satu-satunya yang belum ditutup. 

'Mereka membawa mereka keluar juga!' 

Master Pedang Lee Wook mengutuk dirinya sendiri. 

Setelah menemukan bom di bawah tanah, itu berarti bahwa orang-orang dari klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri di gerbang utara juga ditangani. 

Ketika gerbang utara dibiarkan terbuka, Master Pedang Gila, Cha Yunkang, merasa kesal. 

"Ck! Tidak membantu sama sekali!" 

Srrrng! 

Cha Yunkang dengan cepat mengeluarkan pedang, yang berukuran sama dengannya, dari 
punggungnya dan mengubahnya menjadi pedang yang cocok untuknya. 

Wong! 

Dia berencana menggunakan energi internal untuk mempersempit jarak antara dia dan dua 
pejabat; sekaligus, ia berhasil menempuh jarak enam kaki. 

"Ketika kamu berencana untuk bertarung, energi internal seharusnya berkumpul di telapak 
tangan." 

Tiba-tiba, seseorang muncul di antara dia dan dua pejabat yang hanya berjarak 20 langkah 
dari gerbang. 
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'Bagaimana dia bisa menyusul?' 

Mendengar suara dari punggungnya, Yeongjo terkejut. 

Tidak masuk akal bahwa dia, yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik di istana 
Kekaisaran, dengan mudah ditangkap oleh anggota faksi! 

"Aku akan memotongmu!" 

Itu bukan gertakan dari pria yang mengikutinya. 

Kenaikan tajam dalam energi tidak biasa. 

Siapa pun dia, dia berhasil menutupi sepuluh langkah sekaligus dan mencoba 
menggunakan pedang besar di matanya. 

'Ini untukku! Orang-orang di sana...!?' 

Itu benar saat itu. 

Srrrng! 

Sebuah bayangan muncul tepat di depannya. 

Bayangan buram berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap dan kemudian ada 
seorang pria berambut panjang tak dikenal dengan topeng unik. 

"Kau bajingan sialan! Jangan ikut campur!" 

Cuk! 

Pria besar itu mencoba memotongnya sekaligus, tetapi pria bertopeng itu menghindari 
setiap serangan yang masuk dengan gerakan serbaguna, dan malah menikam leher Cha 
Yunkang. 

Memotong! 

"Ha?" 

Terkejut, Cha Yunkang segera bersandar. 

Sulit bagi prajurit lain untuk melakukan tindakan seperti itu dalam pendiriannya, tetapi 
Enam Martial Masters of Blade God Six Martial clan melampaui batas manusia. 

Pang! 
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Dengan tubuhnya bersandar ke belakang, Cha Yunkang dengan ringan menggerakkan 
tubuhnya ke samping dan dengan cepat mengayunkan pedang besarnya untuk menebas 
pria bertopeng itu. 

Dentang! 

Meskipun menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, pria bertopeng itu tidak bergerak 
lebih jauh dari sepuluh langkah dan saat dia menegakkan dirinya, Cha Yunkang 
menyipitkan matanya. 

"Kamu ... Kamu adalah Raja Kegelapan." 

Raja Kegelapan, Marakim. 

Nama yang digunakan untuk pria di Sekte Iblis yang bertanggung jawab memberikan 
kematian. 

Dia mendengar bahwa Marakim sangat baik dalam melarikan diri dari serangan Master 
Pedang Lee Baek yang sudah mati, tetapi melihatnya sekarang, dia tampak seperti 
mahakarya sejati. 

"Anda kenal saya?" 

'Fakta bahwa dia ada di sini berarti Penguasa Sekte Iblis juga ada di sini!' 

Menurut informasi yang dikumpulkan, Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, tinggal di istana 
kekaisaran bersama dengan Penjaga Agung Marakim. 

Fakta bahwa dia memblokirnya berarti salah satu pejabat harus menjadi anggota Sekte 
Iblis atau Tuhan sendiri. 

"Sial!" 

Cha Yunkang akhirnya mengutuk. 

Sementara itu, kedua pejabat itu sudah melewati gerbang utara. 

Dia seharusnya mengejar mereka, tetapi sebagai akibat dari pria ini, dia akhirnya 
membuang-buang waktu yang berharga. 

'Kalau begitu Lord itu juga ada di sini!' 

Melihat bagaimana Cha Yunkang terhalang, Lee Wook menggigit bibir bawahnya. 

Para pejabat tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

Saat Lee Wook mengangkat tangannya, tiga pedang muncul. 
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"Ikuti mereka!" 

Saat Lee Wook menunjuk ke gerbang, ketiga pedang itu bergerak seperti anak panah. 

Astaga! Astaga! Astaga! 

Namun, di tengah jalan menuju gerbang utara, mereka berhenti seolah-olah mereka tidak 
bisa bergerak lagi. 

Seolah terhalang oleh dinding, pedang itu bergetar di udara. 

"Hah?" 

Lee Wook yang kaget tidak bisa berkata apa-apa. 

Master Pedang Api, Noh Do-yung, bertanya dengan kaget. 

"Bagaimana itu bisa terjadi?" 

"Kontrol Air Swords telah diambil." 

"Apa? Mengambil kendali dari Pedang Udara? Siapa yang bahkan bisa melakukan itu?" 

Menanggapi pertanyaan itu, Master Pedang Lee Wook menatap pria yang berdiri di 
podium. 

Pejabat setengah baya yang berdiri di podium dengan tangan terentang ke arah tiga 
pedang. 

'Dia mengendalikan Pedang Udara yang terhubung dengan energiku? Kemampuan yang 
cukup mencengangkan.' 

Bahkan saat Lee Wook meningkatkan energi, pedangnya hanya bergetar tapi tidak 
bergerak maju. 

Semua orang Wulin yang berkumpul di halaman kastil terdiam melihat pemandangan ini. 

Woong! Woong! 

"Apakah-apakah itu masuk akal?" 

"Apakah Pedang Udara benar-benar diblokir?" 

Pedang Udara itu sendiri adalah teknik yang akan mengejutkan orang-orang Wulin, tetapi 
pejabat gemuk setengah baya ini memblokirnya hanya dengan tangannya. 

Itu berarti dia mencapai tingkat yang tak terbayangkan. 
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'Tingkat Master Ilahi!' 

Di antara mereka yang berada di kastil, lima pemimpin Pasukan Keadilan dan Gar Mojam 
dari Kekuatan Jahat mampu menyadari apa artinya. 

Kecuali seseorang dari tingkat Guru Ilahi, seseorang tidak dapat menangani teknik seperti 
itu dengan mudah seperti yang dia lakukan. 

Pria itu benar-benar monster. 

Suatu hal yang menakjubkan terjadi ketika pejabat dengan wajah tembem itu melambaikan 
tangannya yang terulur. 

Menangis! 

Pedang, yang berhenti di udara, berbalik ke arah yang berlawanan dan mengarah ke 
pemilik pedang itu. 

"Ini! Apa!" 

Mata Sword Master Lee Wook melebar karena shock. 

Kontrol, yang perlahan-lahan melayang, berakhir di tangan pejabat itu. 

Pejabat itu menatapnya dan berbicara dengan suara sinis. 

"Ambil ini kembali." 

Dan saat dia melambaikan satu jari, ketiga pedang itu bergegas menuju Master Pedang Lee 
Wook. 

Prajurit biasa akan terkejut dan bingung, tetapi orang-orang ini berada di level yang sama 
dengan lima prajurit terkuat. 

"Hah!" 

Dentang! dentang! Dentang! Dentang! Dentang! 

Master Pedang Lee Wook, dan Master Pedang Api Noh Do-yung, yang berada di sebelahnya, 
menghunus pedang mereka dan memblokir Pedang Udara. 

Seolah itu tidak cukup, mereka mati-matian mencoba untuk memutuskan koneksi dari Air 
Sword. 

Dentang! 

Pedang Udara seperti senjata terhebat dari Maha Guru. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Sial! Bagaimana bisa rencana itu salah sejak awal!' 

Itu adalah Lee Wook, yang kesal karena Pedang Udara miliknya diambil. 

Kedua pejabat itu sudah melewati gerbang utara, mereka tidak terlihat di mana pun. 

Sudah pasti bahwa mengejar mereka akan sulit. 

Ups! 

Master Pedang Lee Wook menggertakkan giginya dan mengarahkan jarinya ke petugas di 
podium dan berteriak. 

"Tuan dari Sekte Iblis Chun Yeowun! Berapa lama Anda akan memasang topeng keji dan 
bertindak seperti itu! Lepaskan topeng itu dan tunjukkan dirimu sekarang juga!" 

"Topeng binatang?" 

Woong! 

Mendengar kata-kata itu, semua mata di kastil menoleh ke arah pejabat itu. 

Mereka berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi penguasa karena penampilannya dan dari 
apa yang mereka dengar, tetapi jika itu adalah topeng, maka ada kemungkinan besar 
bahwa dia adalah Penguasa Sekte Iblis! 

"Yah, itu semakin pengap bagiku." 

Petugas itu melempar dan meraih kulit di bawah dagunya dan menariknya keluar. 

Kulitnya meregang seperti karet dan segera topeng itu terkelupas, memperlihatkan wajah 
asli yang tersembunyi di baliknya. 

Mata orang-orang Wulin, yang sedang menatapnya, terbelalak kaget. 

'Ahhh!' 

'Itu benar!' 

'Itu dia, dia!' 

Seorang pria muda dengan rambut panjang, wajah putih dan mata tajam seperti pisau -- 
itulah yang sering mereka dengar. 

Reputasi yang mengguncang seluruh Wulin. 
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Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, yang disebut "Kaisar Iblis Surgawi", akhirnya 
mengungkapkan dirinya. 

Source : 
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Chapter 391 
391: The Heavenly Demon Emperor (2) 

Reputasi yang muncul setelah pecahnya aliansi dengan Forces of Justice. 

Reputasi yang dekat dengan ketenaran. 

Mengancam kaisar untuk mengubah agama negara dan menculik para pemimpin Pasukan 
Kehakiman setelah memotong senjata mereka, termasuk Yeon Buso, yang dianggap sebagai 
masa depan Yulin. 

Itulah hal-hal yang telah dilakukan oleh Lord of the Demonic Cult yang baru. 

Apa yang dia lakukan benar-benar berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh para Lord of 
the Demonic Cult sebelumnya. 

Pria ini, Chun Yeowun, sepertinya tak terbendung. 

"Pemuda di sana itu adalah Lord of Demonic Cult?" 

"Kaisar Iblis Surgawi!" 

"Dia tidak terlihat sekuat itu ... ya!" 

Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat wajah Chun Yeowun dan ada 
satu hal yang mengejutkan para Master of the Blade God Six Clan Martial. 

Tidak peduli seberapa banyak mereka memandangnya, Chun Yeowun tidak terlihat seperti 
seseorang yang penting atau mampu. 

'Huh, belum lama, tapi dia tidak banyak berubah sama sekali.' 

Pemimpin ke-6 Poong Chungwun memandang Chun Yeowun, yang sudah lama tidak dia 
lihat. Dialah yang bisa mengenali wajah Chun Yeowun dalam sekejap. 

Jika ada sesuatu yang berubah tentang Chun Yeowun, maka itu adalah energi yang 
mengelilinginya. 

Jika itu bisa dinyatakan dalam alkohol, maka di masa lalu dia hampir berubah menjadi 
anggur yang kuat dan sekarang dia terlihat seperti anggur berkualitas tinggi yang akan 
memancarkan aroma halus. 

'Dalam waktu sesingkat itu dia bisa tumbuh begitu banyak?!' 

Apakah posisi itu yang mengubahnya? 
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Dia terlihat lebih dapat diandalkan dan bermartabat daripada saat Poong Chungwun 
bertemu dengannya di Sekte Iblis. 

Sepertinya Chun Yeowun adalah sama, namun berbeda pada saat yang sama. 

Anggota Yulin terkejut, tetapi ada orang lain yang tidak bisa tidak terkejut ketika dia 
melihat Lord of the Demonic Cult untuk pertama kalinya. 

Dia adalah Gar Mojam, seorang anggota dari 18 keluarga Sungai, yang menghadiri 
perjanjian itu sebagai perwakilan dari Kekuatan Jahat. 

Ekspresinya mengeras saat dia melihat Chun Yeowun. Dia tidak bisa tidak mengingat kata-
kata yang dikatakan tentang Tuhan ini. 

[Dia adalah seorang pemuda dengan wajah putih bersih, Chun Yeowun, pemimpin Sekte 
Iblis. Ah ... dia pasti berasal dari Sepuluh Ribu Pegunungan, tetapi melihat Tuhan 
memperlakukannya dengan sangat sopan, sepertinya Yang Danwa adalah seseorang 
dengan posisi peringkat tinggi di Sekte Iblis.] 

Pada saat itu, dia mengira Yang Danwa adalah orang yang harus ditangkap. 

Namun, melihat Lord of Demonic Cult, yang memperlihatkan wajahnya dari topengnya, 
hanya satu hal yang terlintas di benaknya. 

'... Sekte Iblis... Penguasa kultus Iblis?' 

Itu hanya tebakan, tapi Gar Mojam yakin. 

Pria ini pastilah pelaku sebenarnya di balik apa yang terjadi, orang yang memenggal kepala 
keponakannya, dan menghilang tepat setelah membunuh mereka. 

Pria di podium ini adalah Chun Yeowun, yang dia bersumpah untuk membunuh begitu 
perang saudara di dalam Pasukan Jahat mereda. 

'Bajingan itudddd!' 

Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan kemarahannya melalui mulutnya. 

Itu karena kekuatan absurd yang baru saja dia tunjukkan kepada semua orang di halaman 
kastil. 

Bahkan jika ada sedikit peluang untuk sukses, dia akan bergegas ke podium dan mencabik-
cabiknya. 

'Kotoran!' 

Saat dia berjuang, sesuatu melintas di benaknya. 
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[Lord of the Demonic Cult membunuh keponakanku.] 

[.... memiliki beberapa hutang yang harus dibayar.] 

[Beri aku kesempatan untuk membayar hutang. Ketika perjanjian itu berakhir, 
kebingungan pasti akan muncul. Jika itu masalahnya, kita sudah tahu siapa yang akan 
ditargetkan oleh Forces of Justice atau para bajingan Blade Clan itu, kan?] 

Itulah yang telah dia diskusikan sebelum berangkat ke perjanjian. 

Kata-kata Hang Yen, Raja Kuat Barat. 

Untuk membunuh monster itu, semua orang harus bekerja sama. 

Baru saat itulah ada kemungkinan untuk menjatuhkannya. 

'Sekarang aku melihat sekeliling, aku bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya.' 

Ekspresi Forces of Justice dan klan Blade God Six Martial, yang semuanya seharusnya lebih 
kuat dari Forces of Evil, kaku. 

Bahkan pemimpin ke-3 Nam Gung-kyong, seorang ekstremis, sedang berpikir keras. 

'Bukankah situasi ini seperti keluar dari penggorengan ke dalam api?' -¹ * 

Pada awalnya, dia mencoba menggunakan kekuatan klan Blade God Six Martial. 

Dia berharap mereka, yang memiliki 12 Master Unggul di belakang mereka dan 3 Maha 
Guru di tingkat awal, dapat membuat strategi untuk mengalahkan Penguasa Sekte Iblis, 
Chun Yeowun. 

Tetapi ketika dia melihat bom di tanah, dia menyadari bahwa klan Blade God Six Martial 
jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. 

'Apakah mereka berniat membunuh semua orang di sini?' 

Bom seperti itu bisa menyelesaikan tugas. 

Dia pernah ke istana Kekaisaran sebelumnya ketika mereka mendemonstrasikan bom dan 
kekuatan ledakan yang ada di dalamnya. 

Namun, bom ini, yang ada di kastil, tiga kali lebih besar dari bom istana Kekaisaran. 

"Aku seharusnya tidak menggunakan orang-orang itu." 

Bahkan Kekuatan Jahat, yang dianggap jahat, tidak akan pernah melakukan tindakan 
seperti itu. 
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Namun, aman untuk mengatakan bahwa bom adalah sesuatu yang tidak akan pernah 
disentuh oleh orang-orang Wulin. 

Dengan itu saja, klan Blade God Six Martial sangat dekat dengan faksi pertama yang harus 
dihancurkan. 

'Yang mana dari keduanya yang harus saya bidik lebih dulu?' 

Setelah melihat level Chun Yeowun, Lord of the Demonic Cult, dia semakin bingung. 

Melihat bagaimana dia mengambil kendali atas Pedang Udara, sepertinya tidak ada seorang 
pun di kastil yang bisa melawan Chun Yeowun, yang adalah seorang Guru Ilahi, dalam 
pertempuran satu lawan satu. 

Bahkan Yi Mok, salah satu dari lima pendekar terkuat Wulin, tampaknya tidak menjadi 
lawan. 

'Pemimpin yang hebat...' 

Sangat jelas dari ekspresi gelap yang dimiliki Pemimpin Besar Yi Mok. 

Dia berada di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. 

Situasi yang sulit untuk memutuskan pihak mana yang harus dituju terlebih dahulu untuk 
menderita kerugian terkecil. 

Saat itulah dia mendengar seseorang memanggilnya. 

[Pemimpin Nam Gung.] 

Dia mencoba melihat siapa yang mengiriminya pesan telepati, tapi yang paling 
mengejutkan adalah orang yang mengirimnya. 

Itu adalah anggota klan Blade God Six Martial yang telah menunjukkan Air Swords 
beberapa saat sebelumnya. 

Dia terkejut dengan kontak tiba-tiba dari orang yang tidak dikenal, tetapi pesan berikutnya 
membuatnya semakin bingung. 

[Tidak, bukankah kamu seharusnya disebut Pemimpin Pasukan Surga Besar (Nama 
kelompok Ekstremis mereka)?] 

'Ah?' 

Yang mengejutkan, pria dari klan Blade God Six Martial itu tahu identitas aslinya. 
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Itu bahkan lebih mengejutkan ketika identitas aslinya diangkat dari mulut seseorang yang 
merupakan bagian dari Enam Master dari klan Enam Bela Diri Dewa Pedang, yang belum 
pernah dia temui sebelumnya. 

'Bagaimana dia tahu tentang itu?' 

Untuk jaga-jaga, dia melihat ke arah Dang Pil-soon, anggota lain dari Pasukan Surga Besar, 
tapi sepertinya hanya Nam Gung yang menerima pesan itu. 

Meski begitu, pria dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri ini tahu bahwa Nam Gung Kyong 
adalah pemimpin Pasukan Surga Besar. 

'Pengumpulan informasi yang mengerikan. Mungkinkah ada mata-mata di antara kita 
juga?' 

Sementara dia tidak menjawab, master klan Blade God Six Martial terus berbicara. 

[Aku akan membuat saran. Seperti yang telah Anda lihat, pria itu adalah tingkat Master 
Ilahi, monster yang melampaui tingkat manusia.] 

Itu adalah satu hal yang bisa disetujui oleh Nam Gung-kyong. 

Bahkan Pemimpin Besar Pasukan Keadilan dan Yulin, Yi Mok, tingkat Maha Guru dan salah 
satu dari lima prajurit terkuat, disebut pasukan satu orang. 

Hanya level Maha Guru yang sulit untuk disentuh siapa pun, tetapi jika Chun Yeowun lebih 
tinggi dari itu, itu berarti Chun Yeowun hampir tak terkalahkan. 

Klan Blade God Six Martial adalah musuh, tapi rasanya layak untuk mendengarkannya. 

Ragu-ragu sejenak, Nam Gung-kyong mengirim pesan. 

[Apa saran Anda?] 

[Di sini, ketika semua orang siap untuk bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, akan 
lebih baik bagi Pasukan Surga Besar dan kita untuk bergandengan tangan.] 

[....] 

[Aku bahkan tahu tentang hal yang kamu sembunyikan.] 

Setelah komentar itu, Nam Gung-kyong mengerutkan kening. 

Sepertinya klan Blade God Six Martial tahu tentang rencana mereka. 

Sudah pasti ada mata-mata di dalam organisasinya, dan mata-mata itu sepertinya berada di 
peringkat teratas baginya untuk mengumpulkan informasi semacam itu. 
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Untungnya, isi rencana itu hanya diketahui olehnya, yang merupakan pemimpin organisasi. 

[Mengapa kita tidak membentuk aliansi sampai kita mengalahkannya?] 

Mata Nam Gung-kyong menyipit atas saran dari Master Pedang Lee Wook. 

Namun, proposal itu, seperti yang diharapkan, untuk membentuk aliansi. 

Itu berarti melenyapkan musuh bersama terlebih dahulu dan kemudian bertarung di 
antara mereka sendiri. 

Itu saling menguntungkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tawaran seperti itu akan 
dibuat. 

'Jadi mereka sangat takut pada Lord of the Demonic Cult?' 

Melihat itu, Nam Gung-kyong tidak bisa tidak berpikir bahwa Lord of Demonic Cult 
memang hebat. 

Itu tidak lebih dari aliansi sementara, dan Master Pedang Pedang Dewa Enam klan Martial, 
yang baru saja dikuasai oleh Lord of the Demonic Cult, menjadi cukup gugup untuk 
mengusulkan aliansi semacam itu. 

Jika saja faksi ini, klan Blade God Six Martial, tidak dianggap sebagai kekuatan jahat, 
mereka bisa dianggap sebagai prajurit elit. 

'... tidak banyak pilihan di sini.' 

Setelah merenung sejenak, Nam Gung-kyong membuat keputusan. 

Jika lima prajurit terkuat takut bergerak melawan Chun Yeowun, maka lebih baik 
bergandengan tangan dengan musuh dan membunuh Chun Yeowun di tempat demi masa 
depan. 

Akan lebih berantakan jika semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri dan berakhir 
dengan lebih banyak pengorbanan di pihak mereka daripada Sekte Iblis. 

Saat dia hendak menjawab, dia mendengar sesuatu yang mengejutkan. 

[Saya telah mencapai kesepakatan dengan perwakilan dari Pasukan Jahat. Sudahkah Anda 
memutuskan?] 

'Kekuatan Jahat?' 

Orang-orang ini bergerak cepat. 
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Di satu sisi, akan sangat memalukan untuk meminta bantuan dari orang lain, tetapi orang-
orang dari klan Blade God Six Martial ini sepertinya sudah sangat ingin membunuh Chun 
Yeowun. 

Chun Yeowun tampaknya telah membuat terlalu banyak musuh. 

[Dimengerti. Kami akan mempertahankan aliansi sampai kami membunuh Penguasa Sekte 
Iblis.] 

[... kita kehabisan waktu, bujuk Pemimpin Besar Pasukan Keadilan.] 

[Aku akan.] 

Rasanya seperti Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, Yi Mok, akan berpihak pada Nam 
Gung-kyong. 

Ketika lengan putranya yang terputus dikirim kembali, dia menunjukkan kemarahan yang 
besar. 

Nam Gung-kyong tampaknya yakin bahwa tidak akan ada keberatan dengan kenyataan 
bahwa setiap orang harus membunuh Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, terlebih dahulu. 

"Mendengarkan! Musuh kita ada di sini. Adalah Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, yang 
menghancurkan 18 keluarga Sungai di Yongho!" 

Mungkin ada amarah yang bersemayam dalam dirinya, Gar Mojam Sungai Kuning adalah 
orang pertama yang memerintahkan bawahannya. 

Bawahannya tidak tahu tentang Yongho, dan mendengarkan itu, mereka tidak bisa 
menahan amarah mereka. 

Orang-orang ini ditakuti di Sungai Kuning, bahkan ada yang menganggap mereka sama 
menakutkannya dengan 18 keluarga sungai. 

"Hari ini kita akan menenangkan jiwa rekan kita yang gugur dengan darahnya! Ikuti aku!" 

Dentang! 

Dengan itu, Gar Mojam menarik Pedang Naga Airnya, dan tujuh belas anggota elit dengan 
keterampilan luar biasa mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan berteriak. 

"Mari kita tenangkan jiwa rekan kita yang gugur dengan darah!!!" 

Itu untuk meningkatkan moral mereka. 

Mereka juga tahu bahwa Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, adalah monster. 
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Namun, mereka harus menghilangkan rasa takut untuk menghadapi musuh. 

"Keturunan Dewa Pedang! Demi masa depan kita, Lord of the Demonic Cult harus 
dibunuh!" 

Sebagai tanggapan atas perintah Gar Mojam, Master Pedang Lee Wook meneriaki dua belas 
master yang ada di belakangnya. 

Anggota klan Blade God Six Martial berteriak untuk meningkatkan moral mereka. 

"Wahhhhhhhh!!!" 

Suasana sudah diatur. 

Hampir semua orang yang mengincar leher Chun Yeowun adalah prajurit elit. 

"Momentum ini perlu dijaga." 

Nam Gung-kyong buru-buru mengirim pesan telepati kepada Pemimpin Besar Yi Mok. 

[Pemimpin yang hebat. Ini adalah kesempatan besar. Pada titik ini, kita perlu mengalahkan 
Lord of the Demonic.... Ah?] 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Tak! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Pemimpin Besar Yi Mok 
naik ke podium dan berdiri di samping Chun Yeowun. 

[Pemimpin yang hebat! Jangan bilang kalau kamu ingin berpihak padanya...?] 

Nam Gung-kyong berpikir bahwa tidak mungkin bagi Yi Mok untuk pergi satu lawan satu 
dengan Chun Yeowun dan mencoba merencanakan sesuatu, jadi dia bahkan tidak melihat 
apa yang dilakukan Pemimpin Besarnya. 

'Tidak, apa yang pria itu lakukan!?' 

Ada orang lain yang naik ke podium. 

Itu Poong Chungwun, pemimpin ke-6, yang berjalan dan berdiri di samping Pemimpin 
Besar. 

"Ayo pergi!" 

Mata Nam Gung-kyong melebar saat mendengar suara pemimpin ke-7 Moyong Kang. 
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'!?' 

Bukan hanya Moyong Kang, bahkan para pemimpin lain yang datang ke perjanjian itu, 
perlahan naik podium. 

Selain Poong Chungwun, Moyong kang dan pemimpin ke-11 Hong Pilwoo dan kepala 
pemimpin ke-13 Jegal, Jegal Yonggi, berdiri di sebelah Yi Mok. 

Itu berarti semua pemimpin Pasukan Kehakiman kecuali dia telah naik ke podium. 

"Apa ini?" 

Dan bukan itu. 

Gemuruh! Gemuruh! 

Sekitar seratus empat puluh kepala faksi kecil Yulin berjalan dan berdiri di podium. 

'Ini?' 

Memalukan, 100 orang yang tersisa yang tidak bergerak adalah anggota organisasi 
Pasukan Surga Besar. 

Cara semuanya terjadi membuatnya tampak seperti Yi Mok berpihak pada Penguasa Sekte 
Iblis. 

Tidak, itu lebih seperti dia dalam rencana, seperti mereka bekerja bersama. 

Bingung, Nam Gung-kyong bertanya dengan suara keras. 

"Pemimpin yang hebat! Apa yang kamu kerjakan sekarang? Kamu tidak berencana untuk 
bekerja dengan Lord of the Demonic Cult, kan?" 

Aliansi itu rusak. 

Selain itu, Yi Mok adalah orang yang sepertinya ingin menghukum Lord of the Demonic Cult 
dengan tangannya sendiri sampai beberapa saat yang lalu. 

Dari sudut pandang Nam Gung-kyong, yang sepenuhnya mempercayai Yi Mok, ini seperti 
pukulan di kepalanya. 

Saat itulah Pemimpin Besar berbicara. 

"Pemimpin Nam Gung-kyong! Beraninya kamu berencana untuk bergandengan tangan 
dengan orang-orang itu ?! " 

"!?" 
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Mata Nam Gung-kyong melebar. 

Menunjuk ke klan Blade God Six Martial dan memanggilnya seperti mata-mata, dia tidak 
bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. 

Meskipun dia menjalankan Pasukan Surga Besar di belakang Yulin, itu adalah tujuannya 
untuk mencari keadilan sejati, tetapi baginya untuk didorong pergi seperti ini tidak 
terduga. 

'Apakah mereka memiliki pendapat yang berbeda?' 

Lee Wook yang telah menunggu jawaban, menyadari ada yang tidak beres, melihat 
bagaimana orang-orang Yulin naik ke podium. 

Lee Wook, yang telah menyaksikan apa yang terjadi, berteriak pada Pemimpin Besar 
Pasukan Keadilan. 

"Pemimpin Besar Pasukan Keadilan Yulin! Apakah Anda berpihak pada Lord of the 
Demonic Cult? Sejauh yang saya tahu, aliansi dengan kultus rusak, jadi bukankah ini terlalu 
berlebihan? 

Itu adalah usahanya untuk membantu Nam Gung-kyong, yang dalam kesulitan. 

Terlebih lagi, Lee Wook tidak ingin Chun Yeowun memiliki pembantu di sisinya. 

Dia tidak ingin melihat satu kemungkinan pun dari seseorang yang membantu Chun 
Yeowun. 

'... untuk mendapatkan bantuan dari anggota klan Bela Diri Enam Dewa Pedang.' 

Ekspresi Nam Gung-kyong hancur. 

Sungguh memalukan bagi pemimpin Pasukan Surga Besar untuk mendapatkan bantuan 
dari mereka yang mencari kehancuran. 

Namun, jika dia tidak bisa mendapatkan kembali rahmat baik dari Pemimpin Besar, maka 
situasi di mana dia akan diasingkan akan terjadi. 

Saat itulah Yi Mok menatap Lee Wook. 

"Saya tidak berpikir Anda harus berbicara tentang hal-hal yang benar seperti itu." 

"Apa artinya itu?" 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu menanam mata-mata dan mencoba 
menipuku dengan buklet itu?" 
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"!?" 

Kali ini, mata Lee Wook yang melebar mendengar kata-kata yang tak terduga. 

Yang mengejutkan, Yi Mook sepertinya tahu bahwa buklet tersembunyi di dalam kepalan 
tangan Yeon Buso yang terputus adalah palsu. 

'Bagaimana dia tahu?' 

Pemimpin Besar Yi Mok dan orang-orangnya telah bergerak seperti yang diinginkan Lee 
Wook. 

Mereka tidak hanya memutuskan aliansi dengan Sekte Iblis, tetapi mereka bahkan 
mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa orang-orang dari Sekte Iblis tidak datang 
ke perjanjian, jadi dia pikir semuanya berjalan sesuai rencana. 

Melihat mata Yi Mok, Lee Wook tahu bahwa Pemimpin Besar tahu yang sebenarnya. 

Dia membuka mulutnya seolah-olah untuk melawannya. 

"Yulin telah melawan Sekte Iblis selama ratusan tahun. Apakah Anda tahu apa artinya 
berpegangan tangan setelah konfrontasi yang begitu lama? " 

"?" 

"Itu adalah sesuatu yang hanya akan dikatakan oleh faksi baru, yang baru-baru ini 
menginjakkan kaki di dalam Wulin. Kamu tidak tahu apa-apa." 

"Saya tidak tahu apa apa?" 

"Saya telah bertukar informasi dengan Lord of the Demonic Cult untuk sementara waktu 
dan tidak sekali pun saya pernah mendengar atau dilaporkan bahwa dia menyebut dirinya 
Lord of the Demonic Cult." 

Master Pedang Lee Wook tidak bisa memahaminya. 

Meskipun dia meninjau buklet itu beberapa kali, dia memastikan bahwa itu sempurna. 

'... apa masalahnya dengan menyebut Penguasa Sekte Iblis sebagai Penguasa Sekte Iblis?' 

Namun, ekspresi Nam Gung-kyong hancur saat dia bergumam. 

"... Chun Ma... Chun Ma dari Ordo Setan Langit!!" 

"Chun Ma dari Ordo Setan Langit?" 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun tersenyum. 
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Kata-kata 'Pemuja Iblis' adalah sesuatu yang orang-orang yang tidak tahu tentang Kultus 
Iblis digunakan secara umum. 

Para anggota Sekte Iblis memperkenalkan Tuan mereka sebagai Chun Ma dari Ordo Setan 
Langit, tetapi bukan sebagai Tuan dari Sekte Setan, namun, Chun Yeowun telah menyingkat 
dirinya sebagai 'Penguasa Sekte Setan' dalam buklet. 

'Ini...!' 

Saat itulah Lee Wook menyadari kesalahannya. 

Dia tertangkap karena beberapa kata yang dia gunakan! 

"Ha! Terperangkap oleh hal yang begitu sederhana..." 

Itu aneh. 

Itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang akan abaikan, tetapi wawasan Pemimpin Besar, 
yang memperhatikan perbedaan halus, bahkan lebih mengejutkan. 

Dentang! 

Yi Mok mengeluarkan pedangnya, Blade of Heavenly Peace, yang ada di pinggangnya 
sambil menatap Lee Wook, mengarahkan pedangnya ke arahnya dan berbicara. 

"Itu adalah kesalahanmu karena tidak mengerti apa yang kamu tulis." 

"Ck!" 

Dikatakan bahwa ketika seseorang bertarung untuk waktu yang lama, dia akan memahami 
musuh jauh lebih baik daripada sekutu. 

Itu adalah kesalahan fatal yang diabaikan Lee Wook. 

Catatan Editor ¹ * = Gambar berbicara. Frasa ini digunakan untuk menggambarkan situasi 
bergerak atau berpindah dari situasi yang buruk atau sulit ke situasi yang lebih buruk, 
seringkali sebagai akibat dari mencoba melarikan diri dari situasi yang buruk atau sulit. 

Source : 
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Chapter 392 
392: The Heavenly Demon Emperor (3) 

"Pemimpin Besar tidak akan pernah memaafkan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang 
mengancam kerajaan kita dan mencoba mengasingkan sekutu kita dengan menggunakan 
cara yang tidak adil!" 

Seolah menunggu kata-kata itu jatuh, 4 pemimpin dan kepala faksi lainnya mulai menarik 
senjata mereka. 

Srrrng! Srrrng! Srrrng! 

"Kami akan mengikuti Pemimpin Besar!" 

"Aku tidak bisa membiarkan orang seperti mereka hidup di antara kita!" 

"Wahhhhh!" 

Srrng! Srrrng! Srrrng! 

Semua orang dari Yulin tampak bertekad. 

Mereka siap untuk berangkat dan menjatuhkan yang lain. 

Kepala faksi lain, yang telah bergabung dengan organisasi Pasukan Surga Besar, tidak bisa 
menyembunyikan rasa malu mereka. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

'Hah... bukankah ini saatnya kita bergandengan tangan dan melawan musuh?' 

Sampai beberapa saat yang lalu, rekan-rekan, yang telah berdiri di samping mereka, 
sekarang menghadap mereka. 

'Apakah ini bagaimana hal-hal akan berhasil? Kotoran!' 

Nam Gung-kyong tidak pernah berpikir bahwa perpecahan seperti itu akan terjadi. 

Dia benar-benar tertipu oleh Pemimpin Besar, Yi Mok. 

'Semuanya salah!' 

Pemimpin Besar Pasukan Keadilan bukanlah orang seperti itu, jadi Nam Gung-kyong tidak 
pernah menyangka bahwa dia akan menusuknya dari belakang dengan bekerja sama 
dengan Penguasa Sekte Iblis. 
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[Pemimpin. Apa yang harus kita lakukan sekarang?] 

Dang Pil-soon, seorang anggota organisasi, yang berada di sebelahnya bertanya dalam 
pesan telepati. 

[Moral kami hilang.] 

Woong-Woong- Woong! 

Meskipun mereka bekerja di belakang Pasukan Kehakiman, Nam Gung-kyong tidak 
berpikir untuk menghadapi orang-orang dari faksi Yulin yang sama, jadi semua orang di 
sekitarnya bingung. 

Jika situasi ini memburuk, itu berarti bahwa dalam waktu singkat, semua orang akan mulai 
saling membunuh. 

'Ahhh!' 

Nam Gung-kyong yang harus mengambil keputusan mulai bingung. 

Dia sudah memutuskan untuk membuat aliansi sementara dengan salah satu dari Enam 
Master Bela Diri untuk membunuh Lord of the Demonic Cult. 

Tapi bertarung dengan rekan-rekannya tidak mungkin baginya. 

[Pastikan untuk menyatakan posisi Anda, Pemimpin Nam Gung-kyong.] 

Itu adalah kata-kata Master Pedang Lee Wook yang terlintas di benaknya. 

"Orang ini sengaja mendorongku." 

Niat Lee Wook jelas. 

Buat satu faksi, bagi mereka secara internal dan kemudian kalahkan. 

Setelah mendengar kata-kata Lee Wook, Nam Gung-kyong dapat menentukan apa yang 
diinginkannya. 

Srrrng! 

Setelah mengeluarkan Pedang Besarnya, pedang berharga dari klan Nam Gung, dia 
berbicara. 

"Bagaimana kita bisa melawan kawan-kawan, yang mencari keadilan, hanya karena kita 
berbeda pendapat! Satu-satunya tujuan kami adalah untuk mengalahkan Kaisar Iblis 
Surgawi dari Sekte Iblis!" 
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"Waaahhhh! Mari kita lindungi keadilan dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi!" 

Para kepala faksi, yang berpihak pada Pasukan Surga Besar, berjuang untuk membuat 
pilihan. 

Jika pengumuman seperti itu dibuat, akan sulit bagi Pemimpin Besar Yi Mok untuk 
menyerang mereka. 

'Sial, dia sudah menyelesaikannya.' 

Master Pedang Lee Wook mendecakkan lidahnya melihatnya. 

Jika dia berhasil mempengaruhi Nam Gung-kyong sedikit lagi, dia akan memiliki 
kesempatan untuk menyaksikan pertarungan di dalam faksi terbesar. 

Mendengar kata-kata Nam Gung-kyong, Pemimpin Besar Yi Mok juga merasa senang. 

'Pertempuran antara anggota Yulin telah dihindari. Tapi...' 

Jika mereka terbunuh selama konfrontasi dengan Chun Yeowun, Yi Mok tidak bisa meminta 
pertanggungjawaban Chun Yeowun untuk itu. 

Sangat menyedihkan bagaimana hal-hal itu terjadi. 

Yi Mok, yang mengetahui rencana klan Bela Diri Enam Dewa Pedang karena buklet, diam-
diam bekerja sama dengan Chun Yeowun, yang berada di Istana Kekaisaran, jadi mereka 
terus-menerus bertukar informasi satu sama lain. 

'Kekuatan Surga Besar ...' 

Berkat itu, Pemimpin Besar Yi Mok mengetahui bahwa di dalam semua faksi Yulin, tidak 
hanya ada mata-mata dari klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, tetapi juga mengetahui 
keberadaan Pasukan Surga Besar, sebuah organisasi dengan ideologi ekstremis. . 

Meskipun mereka dikenal sebagai organisasi yang lemah di Yulin, menemukan mereka 
berubah menjadi masalah ketika dia mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari organisasi 
bukanlah pertumbuhan diri, tetapi untuk membangun dunia tanpa kejahatan. 

'Aku ingin memintanya untuk menunjukkan belas kasihan pada mereka, tapi ...' 

Bukannya Yi Mok belum pernah mendengar tentang Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, 
yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menginginkan dia 
mati. 

Klan Nam Gung-kyong adalah bagian dari Pasukan Keadilan, tetapi organisasi yang dia 
kelola adalah musuh dari keberadaan Sekte Iblis dan Chun Yeowun. 
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Pemimpin Besar Yi Mok, yang melihat Nam Gung-kyong, kembali ke dunia nyata. 

'Ugh, Tuan Chun. Saya melakukan semua yang kami rencanakan, tetapi bisakah Anda 
benar-benar keluar dari situasi ini?' 

Dia belum mengatakannya dengan keras, tapi Yi Mok menatap Chun Yeowun dengan 
prihatin. 

Meskipun dia dan para pemimpin telah memilih untuk memihak Sekte Iblis, bukan hanya 
Pasukan Surga yang Agung, tetapi Pedang Keadilan Utara juga tidak bergerak, yang berarti 
ada dua ratus prajurit yang berdiri melawan Chun Yeowun. 

[Bagaimana bisa Pemimpin Besar berpihak pada Penguasa Sekte Iblis, yang mengambil 
Yeon Buso sebagai tahanan? Ini tidak dapat diterima, bahkan jika kamu adalah ayahnya!] 

[Seung Baek....] 

Yi Mok tidak bisa mengatakan apa-apa kembali ke Seung Baek, yang memimpin prajurit 
Pedang Keadilan Utara. Bahkan setelah diberitahu sebelumnya tentang kolaborasi tersebut, 
Seung Baek langsung menolak untuk bergandengan tangan. 

Jika situasinya datang, dia mengatakan bahwa dia akan melawan Lord of the Demonic Cult 
tanpa syarat. 

'Perbedaannya terlalu besar, Tuan Chun.' 

Penilaian Yi Mok benar. 

Meskipun faksi Yulin terbagi di sini, itu masih cukup baik untuk klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang. 

Karena yang mereka tuju adalah Chun Yeowun. 

Meskipun jumlah orang yang mengincar Chun Yeowun berkurang, klan Dewa Pedang Enam 
Bela Diri senang bahwa mereka setidaknya mendapat dukungan dari prajurit Pedang 
Keadilan Utara. 

"Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Hanya karena Anda menemukan buklet tidak 
mengubah apa pun. Pemimpin Besar Yulin, hanya karena kamu dan beberapa pemimpin 
berdiri di samping Penguasa Sekte Iblis, situasinya tidak akan berubah." 

"Hanya ketika semuanya ditangani, hasilnya akan keluar!" 

Atas tanggapan Yi Mok, Master Pedang memprovokasi dia. 

"Hal-hal yang ditangani. Anda pikir kami semudah itu? Fufufu, tapi tetap saja, izinkan aku 
berterima kasih. Berkatmu, anggota Sekte Iblis dicegah untuk maju ke utara..." 
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Bang! 

Raungan keras datang dari utara. 

Mata semua orang di kastil menoleh ke arahnya. 

"Ugh! I-gerbang utara?" 

"Tidak mungkin!" 

Satu-satunya gerbang terbuka, yang utara, dari Kastil Jin ditutup seperti gerbang lainnya. 

Para anggota kultus Iblis tampaknya telah memotong talinya. 

"Tidak, apa yang akan kita lakukan sekarang?" 

"Tuan Chun!" 

Pemimpin ke-6 Poong Chungwun memandang Chun Yeowun dengan bingung. 

Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa mereka akan bertarung dengan punggung 
mereka melawan gerbang utara, satu-satunya rute keluar. 

Itu seharusnya menjadi rute pelarian kapan saja mereka. 

'Dia memotong itu!' 

'Ke-kenapa dia melakukan itu?!' 

Itu wajar bagi orang-orang Yulin untuk terkejut. 

Saat Master Pedang Lee Wook melihat ke gerbang utara, yang ditutup, dia tidak bisa 
menahan tawanya. 

Ketika pertempuran dimulai, gerbang pertama yang seharusnya diblokir adalah gerbang 
utara. 

"Ha ha ha ha! Anda memblokir pelarian Anda dengan tangan Anda sendiri! Tuan Chun, 
terima kasih banyak telah membuat masalah bagi dirimu sendiri." 

Untuk kata-kata sarkastik, Chun Yeowun menanggapi dengan santai. 

"Kamu tidak perlu menunjukkan rasa terima kasih padaku. Itu hanya mencegah semua 
orang di sini melarikan diri. " 

"Apa? Omong kosong apa itu...!?" 

Geser! 
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Saat itu, Lee Wook berhenti berbicara dan menatap dinding dengan mata terkejut. 

Noh Do-kyong, yang berada di sampingnya, melihat ke dinding dengan mata bingung juga. 

'Apa itu? Energi itu?' 

Tiba-tiba, banyak orang terlihat dari balik tembok. 

Itu dulu. 

Langkah! Langkah! Langkah! 

Suara orang melangkah ke dinding luar kastil. 

Jumlah orang yang muncul tampaknya banyak. Mereka segera muncul di atas tembok. 

"B-bagaimana ini bisa terjadi?" 

"Apakah mereka semua dari kultus?" 

Meski mengejutkan, mereka semua adalah prajurit di ranah tingkat Master. 

Dari timur ke barat, ke selatan dan ke utara, semua anggota Sekte Iblis mengepung seluruh 
kastil, jumlahnya sendiri tampak tiga ratus. 

Pada saat itu, pria besar yang berdiri di dekat bom itu berteriak seolah menunggu mereka 
muncul. 

"Berada langsung di bawah Tuan dan sebagai pengawal perangnya, apakah masuk akal bagi 
kalian untuk terlambat seperti ini?" 

"A-apa itu?" 

Ketika datang untuk mengawal peperangan, itu bekerja langsung di bawah Tuhan. 

Itu berarti, semua prajurit tingkat Master di dinding ada di sini untuk membunuh semua 
orang. 

"Kamu terlalu kejam. Apakah ada kebutuhan bagi kita untuk bersama Tuhan? Apakah itu 
masuk akal?!" 

Melompat! Melompat! Melompat! 

Lima pria dan wanita muda melompat dari dinding kastil bersama dengan suara sarkastik. 

Pria dan wanita yang melompat turun tampaknya tidak lebih dari prajurit tingkat Master, 
tetapi tidak seperti penampilan mereka, mereka tampaknya sangat terlatih dalam 
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keterampilan seni bela diri. Setelah melompat turun, mereka semua mendekati podium di 
dekat Chun Yeowun dan berlutut. Mereka kemudian mulai berteriak. 

"Enam Pedang, Pedang Kedua Mun Ku!" 

"Enam Pedang, Pedang Ketiga Bakgi!" 

"Enam Pedang, Pedang Keempat Sama Chak!" 

"Enam Pedang, Pedang Kelima Hou Sanghwa!" 

"Enam Pedang, Pedang Keenam Che Takim!" 

Mereka adalah Enam Pedang, prajurit pribadi Chun Yeowun, yang memimpin anggota sekte 
tersebut. 

Pria berotot besar itu menyeringai pada mereka, mendekati Tuhan dan kemudian berlutut 
juga. 

"Enam Pedang, Pedang Ko Wanghur pertama, menyapa Tuhan sekali lagi!" 

Pria besar itu adalah Ko Wanghur. 

Keenam Pedang Chun Yeowun membuat penampilan pertama mereka. 

Gedebuk! 

Ketika Enam Pedang selesai dengan salam mereka, lebih dari lima ratus prajurit tingkat 
Master berlutut dengan satu lutut, tepat di samping dinding, dan berteriak keras. 

"Para prajurit dari Sekte Iblis menyapa Tuhan mereka !!" 

"Wow!" 

"Suara apa!" 

Gendang telinga semua orang berdering dengan teriakan. 

Para pemimpin Pasukan Jahat dan Dewa Pedang Enam klan Martial menjadi kaku 
mendengar suara yang menggetarkan bumi di bawah kaki mereka. 

Bukan hanya anggota sekte yang berteriak. 

Dan inilah yang paling mengejutkan Nam Gung-kyong. 

"A-apa ini?" 
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Dua ratus Pengawal, yang berada di sekitar podium, dan tiga ribu tentara reguler istana 
semuanya berlutut dengan satu lutut sambil menatap Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. 

Mereka semua menyebut diri mereka pejuang kultus setan. 

'Tidak mungkin... apakah mereka semua dari Sekte Iblis?' 

Semua orang bertanya-tanya mengapa para penjaga dan tentara tidak bergerak ketika para 
kasim dan Komandan Utara berlari keluar. Yang mengejutkan mereka, mereka adalah 
anggota dari Sekte Iblis! 

"!!!" 

Yi Mok dan pemimpin Pasukan Keadilan, yang sebelumnya bersimpati dengan Chun 
Yeowun, juga tidak menyadari fakta tersebut; mereka hanya bisa tercengang saat melihat 
sejumlah besar prajurit pemuja setan. 

'Dia menipu kita dengan mendandani mereka sebagai Pengawal dan tentara?' 

'Ha! Apakah ini sebabnya tidak ada pertempuran ketika Sungai Kuning terhalang?' 

Tidak ada yang mengharapkannya. 

Siapa yang mengira bahwa sejumlah besar kultus telah menyamar sebagai pejabat. 

Mereka mengira bahwa Lord of the Demonic cult berada di balik semua kekuatan, tapi 
pendirian mereka tentang topik itu berubah. 

Dan masalahnya tidak berakhir di situ. 

'Apa energi ini?' 

'Energi ini!' 

Berbeda dengan yang lain, Master Pedang Lee Wook dan Master Pedang Api Noh Do-kyung 
melihat ke sisi gerbang timur. 

Alasannya segera terungkap. 

apa! 

Akhirnya, dari dinding gerbang timur, seorang pria paruh baya yang luar biasa besar 
dengan dua pedang besar di punggungnya perlahan-lahan turun dari dinding kastil dengan 
menginjak udara. 

'Hah, Dewa Langkah Angin!' 
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Yang berarti bahwa pria itu bukan tuan biasa. 

Saat itulah salah satu pemimpin dari Forces of Evil berteriak kaget. 

"Pedang Ganda Bela Diri !!!" 

"Eiiik!" 

Bahkan dia terkejut mendengar orang lain mengenalinya. 

Akan ada orang-orang yang belum mengenalnya karena mereka tidak pernah melihat 
wajahnya, tetapi ada orang-orang dari Sungai Kuning di kastil. 

"Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing!" 

Bersama dengan Yi Mok, Pemimpin Besar Yulin, Wang Jing adalah salah satu dari lima 
prajurit terkuat juga. 

Di masa puncaknya, ketika dia mencari Bajak Laut Sungai Kuning, dia sendirian membunuh 
3000 orang. 

"Dia, bagaimana dia ... di sini?" 

Gar Mojam dari 18 keluarga Sungai tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Berdenyut! 

Mata kiri, yang ditutupi dengan patch hitam, berdenyut dan rasa sakit kembali. 

Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing, adalah pria menakutkan yang mencuri mata kirinya. 

Tapi kenapa dia muncul di Kastil Jin? Dia tidak ada hubungannya dengan perjanjian non-
agresi, jadi mengapa? 

'Dia adalah salah satu dari lima prajurit terkuat, Pedang Ganda Bela Diri! Kenapa dia ada di 
sini?' 

Yang mengejutkan, anggota klan Blade God Six Martial juga terkejut. 

Wooo! 

Pada saat itu, dengan energi mengerikan yang memancar dari pedang ganda, Wang Jing 
mengambil langkah besar menuju Chun Yeowun. 

Setiap pemimpin Yulin, yang berada di belakang Chun Yeowun, menjadi kaku menyaksikan 
itu. 
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Pada saat itu, Wang Jing berlutut dengan satu lutut dan menyapa Chun Yeowun dengan 
suara keras. 

"Atas perintah Tuhan, saya datang ke sini secepat mungkin." 

"!!!" 

Mendengar kata-kata mengejutkan dari Wang Jing, semua orang di Wulin terkejut, kecuali 
anggota kultus Iblis. 

'A-apa artinya ini?' 

Semua orang meragukan telinga mereka. 

Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing, anggota dari lima pendekar terkuat yang telah lama 
bersembunyi berubah menjadi bawahan Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis! 

"I-ini tidak masuk akal ..." 

Nam Gung-kyong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Dua dari lima prajurit terkuat telah memihak Chun Yeowun. 

Chun Yeowun berbicara dengan suara rendah ke arah Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, 
Kekuatan Jahat, dan semua orang Yulin yang berpihak pada Kekuatan Surga Besar. 

"Aku sudah bilang. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. " 

"!!!" 

Inilah alasan mengapa gerbang utara ditutup juga. 

Mata Lee Wook, yang mengejeknya beberapa saat lalu, mulai bergerak, tubuhnya gemetar. 

Meskipun pengeboman gagal, dia berpikir bahwa dia masih bisa mengalahkan Lord of the 
Demonic Cult, tetapi mereka tertipu dan merekalah yang terpojok. 

"Ini akan menjadi kuburanmu." 

"Tuan... dari Sekte Iblis... woah!!!!" 

Bibir Chun Yeowun melengkung menjadi senyuman dan memulai perang dengan kata-kata 
paling sinis yang bisa dia kumpulkan. 

"Chun Ma generasi kedua dari Sekte Setan Langit, Chun Yeowun, memerintah. Bunuh 
semua orang, jangan biarkan satu pun hidup! " 
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"Yahhhh!!!" 

Source : 
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Chapter 393 
393: Second Generation Chun Ma (1) 

Perintah yang keluar dari mulut Lord of the Demonic Cult membuat semua orang Wulin 
yang berkumpul di Jin Castle gemetar. 

Memang, mereka mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk memusnahkan semua orang 
yang berada di halaman kastil. 

Rencana untuk mengusir musuh ke satu tempat, yang bahkan tidak termasuk dalam 
wilayah Kultus Iblis tetapi di wilayah faksi lain tidak hanya berani tetapi juga menakutkan. 

'Dia Chun Ma?' 

Di sisi lain, wajah empat pemimpin Pasukan Keadilan dan Pemimpin Besar, yang berada di 
sisinya, terkejut. 

Mereka terkejut dengan perintahnya untuk membunuh semua orang di halaman kastil, 
tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Chun Yeowun menyebut dirinya sebagai 
Chun Ma generasi kedua. 

Chun Ma (Setan Surgawi) 

Tidak ada satu orang pun di seluruh Wulin yang tidak tahu nama itu. 

Secara keseluruhan Wulin ia dikenal sebagai salah satu dari "Empat Pejuang Agung" 
bersama dengan Pejuang Tertinggi Tunggal (Dokgo Gupae), Dharma Barat dan Jang 
Sambong. 

Chun Ma adalah sosok legendaris, yang dikenal sebagai yang terkuat dalam sejarah Wulin 
dan pendiri Sekte Iblis. 

Meskipun dia mengejar jalan iblis dan bahkan ketika reputasinya dibayangi oleh faksi lain, 
dia masih satu-satunya yang mengguncang seluruh Wulin. Tidak mungkin ada orang yang 
menyangkal bahwa Chun Ma adalah sosok legendaris. 

Pemimpin Besar Yi Mok dan para pemimpin Pasukan Keadilan tidak tahu mengapa Chun 
Yeowun menyebut dirinya Chun Ma. 

Sejauh yang mereka tahu, orang bernama Chun Ma adalah iblis yang berjalan seperti raja 
hanya untuk tersesat. 

'Ya ampun ... dia menyebut dirinya Chun Ma, apakah dia juga akan tersesat? Dewa surgawi!' 

Itu adalah pilihan kata yang tidak biasa untuk yang lain. 
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Satu hal yang pasti bagi mereka, ketika melihat Chun Yeowun, mereka terus-menerus 
diingatkan akan tindakan Chun Ma, Tuhan yang asli. 

"Waaahhhh!!!" 

Menyaksikan para pejuang Sekte Iblis berbaris maju, berteriak tentang membunuh semua 
orang, para pejuang Kekuatan Jahat, klan Bela Diri Enam Dewa Pedang dan Pasukan Surga 
Besar mengeluarkan senjata mereka juga. 

Chang! Chang! Chang! 

Perang, yang terdiri dari yang terbaik dari setiap faksi, bukan lagi perang di mana hanya 
para pemimpin yang bisa terlibat dan meminta para pejuang untuk mundur. 

Ini berubah menjadi perang yang bisa berdampak besar pada keseimbangan kekuatan di 
setiap faksi di masa depan. 

"Sial!" 

Bahkan sebelum Lord of the Demonic Cult muncul, Gar Mojam dari Yellow River khawatir 
bahwa dia hanya akan membalas dendam pada Lord tetapi tidak dapat merusak Cult 
tersebut. 

Namun, kini berubah menjadi mimpi buruk bagi 17 keluarga River yang telah 
menemaninya berperang. 

Woong! Woong! 

Melihat pria itu memegang dua pedang di kedua tangannya, dia langsung teringat apa yang 
terjadi di masa lalu. 

Itu benar-benar pembantaian. 

Dengan ribuan orang bersamanya, dan hanya dalam setengah hari, mereka didorong ke 
sudut oleh Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing. 

Gar Mojam memang tumbuh jika dibandingkan dengan masa lalu, tetapi energi yang dia 
rasakan dari perang menanamkan rasa takut dalam dirinya. 

"Ini adalah tugas pertamaku." 

Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Wang Jing bekerja sebagai bawahan seseorang. 

Dia bertanya-tanya pertempuran seperti apa yang akan terjadi saat menemani Chun 
Yeowun dan kapan dia akan dipanggil, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa 
menahan perasaan puas. 
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Dia diberi kesempatan untuk memusnahkan sisa kepala keluarga Sungai yang telah 
bergandengan tangan dengan Kekuatan Jahat. 

"Aku akan menangkap pemimpinnya dulu!" 

Tak! 

Wang Jing mengambil posisi melempar lembing, dan dengan sekuat tenaga, dia siap untuk 
melemparkan satu pedang ke tempat Gar Mojam Sungai Kuning berada. 

"Sial! Apakah dia mengincar para pemimpin segera? " 

Tidak mungkin baginya untuk mundur karena ada bawahan di belakangnya. 

Gar Mojam mengumpulkan energi internal pada Pedang Naga Air. 

Woong! 

Dia mencoba untuk mencari saat ketika pedang akan bersentuhan dengannya dan dia 
sudah memiliki ekspresi gugup, tetapi seseorang memblokirnya untuknya. 

'?' 

Tampak belakang menunjukkan seorang pria dengan rambut putih dan pedang merah di 
punggungnya. 

Dia adalah Noh Do-kyung, salah satu dari 6 Martial Masters of Blade God Six Martial clan. 

Berkat dia, Wang Jing, yang hendak melemparkan pedangnya ke arah Gar Mojam, berhenti. 

"Fiuh..." 

Gar Mojam, yang gugup, menghela nafas lega tanpa disadari. 

Noh Do-kyung, yang menyelamatkan Gar Mojam dari krisis, mulai melepaskan energi yang 
kuat dan berbicara dengan Wang Jing. 

"Seorang pria yang bertujuan agar yang lemah terlihat kuat di mata orang lain. 
Menyedihkan." 

Meskipun dia sedikit kejam, Gar Mojan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan 
kening pada kata-kata yang menyebut Wang Jing lemah. 

Namun, Noh Do-kyung tidak mempedulikannya sama sekali dan menunjuk ke belakang 
untuk mengirim pesan. 
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[Kamu harus pergi dan menyerang podium dengan menyerang dengan sisa prajurit Yulin 
yang dibagi menjadi dua kelompok. Serahkan ini padaku.] 

Tidak ada pilihan yang diberikan. 

Gar Mojam menganggukkan kepalanya dan memimpin 17 Keluarga Sungai¹ * dan seratus 
prajurit dan maju menuju podium. 

'Apakah dia salah satu dari Enam Master Bela Diri yang Tuhan bicarakan?' 

Mata Wang Jing berbinar. 

Seseorang yang bukan kepala klan, tetapi salah satu pemimpin, ada di depannya. 

Meskipun dia belum bersaing dengan pria ini, Wang Jing langsung tahu bahwa 
kemampuannya mirip dengan miliknya. 

"Saya tidak pernah menyadari bahwa ada orang tua seperti itu di Wulin." 

"Huhuhu, kamu adalah orang yang dihargai. Anda adalah salah satu dari Lima prajurit 
terkuat Wulin. Hanya ketika saya bertambah tua, saya akan dapat mengalahkan Anda. " 

Itu adalah kata-kata arogan yang dibungkus dengan sopan. 

Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara dan mereka hanya saling memandang, 
tidak ada satu orang pun yang maju selangkah. 

Mereka membutuhkan provokasi yang tepat untuk bergerak maju. 

"Jika kamu ingin bertarung dengan lawan yang hebat, bagaimana kalau kamu bertarung 
dengan Tuan kita?" 

Mendengar kata-kata itu, wajah Noh Do-kyung menjadi kaku. 

Dia ingin mengatakan sesuatu, dia tahu bahwa dia tidak akan menang dalam pertempuran 
satu lawan satu dengan Lord of the Demonic Cult yang mengerikan. 

"Mulutmu adalah satu-satunya yang kuat. Tuan kita memiliki sesuatu yang khusus 
disiapkan untuknya, jadi kamu harus melawanku!" 

Dentang! 

Bahkan sebelum Wang Jing bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang merah terang Noh 
Do-kyung meraih kepala Wang Jing. 

Tidak mungkin Wang Jing, yang dalam kondisi terbaiknya, tidak dapat mencegahnya. 
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Dengan ringan mengangkat pedangnya ke samping, dia berhasil memblokir serangan itu. 

Kang! 

'Serangan kejutan tidak berhasil padanya. Ini yang diharapkan dari salah satu dari lima 
prajurit terkuat.' 

Keeeek! 

Pedang besar Wang Jing bergidik. 

Namun, dia tidak didorong mundur atau menderita luka dalam. 

'Kekuatan itu tidak normal.' 

Keduanya tampaknya memiliki jumlah kekuatan yang sama, yang berarti bahwa serangan 
mereka akan dibatalkan. 

Itu berarti mereka tidak punya pilihan selain saling berhadapan dengan menggunakan qi. 

"Ayo lakukan dengan benar, pak tua!" 

Dengan ringan memegang pedang besar di tangan kanannya, Wang Jing melompat ke arah 
Noh Do-kyung. 

Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! 

Keterampilan ilmu pedang sejati yang seperti yang diharapkan siapa pun dari salah satu 
dari lima prajurit terkuat, pria ini, Wang Jing, memegang pedang besar seolah-olah dia 
sedang memegang cabang. 

"Bagus!" 

Tatak! 

Mungkin dia terlalu bersemangat untuk melihat ilmu pedang Wang Jing, itu sebabnya Noh 
Do-kyung melakukan gerakan kaki yang unik dari Seni Ekstrim untuk menghindari pedang 
terlalu dekat dengannya tanpa bergerak lebih dari tiga langkah. 

Itu adalah pertaruhan yang berisiko. 

'Apakah dia begitu yakin bahwa dia bisa menghindari terkena pedangku?' 

Tanpa keyakinan seperti itu, tidak ada orang yang akan tinggal di tempat yang sama. 

Namun, Noh Do-kyung membuat pilihan yang tepat. 
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Satu-satunya kelemahan Pedang Ganda Bela Diri, Wang Jing, adalah dia menggunakan 
pedang besar sebagai senjatanya, yang membuatnya sulit untuk menggunakan pedang qi 
dalam jarak dekat. 

'Ini akan menjadi pertarungan jarak dekat!' 

Memikirkannya saja membuat senyum muncul di bibir Wang Jing. 

Di sisi lain, Prajurit Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang dan Pasukan Keadilan Agung 
didesak mundur oleh para prajurit kultus Iblis, bertentangan dengan apa yang telah 
mereka rencanakan. 

Mungkin karena berada bersama Tuhan mereka, tetapi moral para pejuang dari Sekte Iblis 
tampaknya telah melambung ke langit. 

"Wahhhhhhh!" 

Memotong! Memotong! Memotong! 

Jika hanya Chun Yeowun, lawan akan memiliki waktu yang mudah untuk fokus padanya, 
tetapi dengan prajuritnya di depannya, sepertinya melewati mereka akan sulit. 

'Wow! Anda telah mempersiapkan diri dengan baik, Penguasa Sekte Iblis!' 

Mata Nam Gung-kyong berkobar karena marah. 

Bagaimana dia bisa mendapatkan ide untuk membawa anak buahnya yang menyamar 
sebagai pejabat istana? 

Keberaniannya membuat Nam Gung-kyong semakin marah. 

'Aku harus mencurahkan semua kekuatanku ke dalam seranganku untuk menjatuhkan 
orang itu...! Di mana dia?' 

Meskipun itu adalah pertempuran yang sulit, rencana untuk mengalahkan Chun Yeowun 
tidak berubah. 

Memotong kepala Chun Yeowun saja bisa mengubah seluruh skenario. 

Untuk melakukan itu, prajurit tingkat Master Superior atau kepala klan harus bergerak 
terlebih dahulu. 

"Pindah!" 

Cha! Cha! Cha! Cha! 

"Kuak!" 
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Nam Gung-kyong melepaskan pedang apinya dan mengalahkan para prajurit dari Sekte 
Iblis yang bergegas ke arahnya. 

Sementara itu, dia mencari keberadaan para pemimpin lain dari klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang. 

Mereka juga bergerak maju sedikit demi sedikit, tetapi para pemimpinnya tidak terlihat. 

Di antara suara banyak orang yang bentrok, suara luar biasa dari orang-orang tingkat 
tinggi yang saling beradu pedang menarik perhatiannya. 

"Ah!" 

Ketika dia berbalik ke tempat itu, para pemimpin Pasukan Kehakiman dan kepala klan 
lainnya dari faksi Yulin bertabrakan dengan para prajurit dari klan Dewa Pedang Enam 
Bela Diri. 

Sejak awal, faksi Yulin bertujuan untuk mengalahkan klan Blade God Six Martial. 

"Pemimpin yang hebat..." 

Pemimpin Besar Forces of Justice, Yi Mok, bersaing dengan yang bernama Lee Wook, yang 
sepertinya memimpin klan Blade God Six Martial dalam perjanjian. 

Begitu perang dimulai, Yi Mok langsung bergerak mengambil Lee Wook sebagai lawannya. 

'Ini luar biasa!' 

Memang, dia adalah salah satu dari lima prajurit terkuat Wulin, yang mewakili Yulin. 

Tiga Pedang Udara yang ditangani Yi Mok tampaknya efektif dalam mendorong mundur 
Master Pedang Lee Wook. 

Chachachachachang! 

'Untuk membuat formasi seperti itu menggunakan Pedang Udara, dia benar-benar pria 
yang hebat.' 

Bahkan Lee Wook, yang ahli dalam mengendalikan Pedang Udara, tidak bisa tidak 
mengagumi keterampilan Yi Mok. 

Itu menunjukkan keinginannya sebagai seorang pemimpin, yang ingin mengakhiri 
pertempuran untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. 

'Tapi bertindak begitu tergesa-gesa terhadapku berarti kamu sombong!' 

Chachachachachachang! 
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Master Pedang Lee Wook menciptakan pola seperti jaring untuk memblokir Pedang Udara. 
Sambil meningkatkan energi di tangan kirinya, dia memberi isyarat untuk mengangkat 
sesuatu ke udara. 

Retakan terbentuk di tanah dan energi di sekitar membelah tanah saat bongkahan batu 
melonjak tinggi sekaligus. 

Astaga! Astaga! Astaga! 

"H-hindari!" 

Itu sangat kuat sehingga para pemimpin Pasukan Keadilan dan yang lainnya dari klan 
Dewa Pedang Enam Bela Diri, yang memiliki pertempuran mereka sendiri di dekat tempat, 
berusaha menghindari terkena. 

Itu adalah teknik di mana kekuatan qi digunakan oleh mereka yang mencapai tingkat Maha 
Guru. 

'Hah! Masing-masing batu itu bergerak dengan kecepatan meriam yang dilepaskan!' 

Ketika Yi Mok, yang sedikit terkejut, mendorong tangan kirinya, salah satu batu yang 
datang untuknya melewati Pedang Udara dan akhirnya retak menjadi beberapa batu lagi. 

Astaga! 

Papapapak! 

"Eh? Fragmen itu juga?" 

"Ugh!" 

Batu itu, yang pecah menjadi beberapa bagian kecil, menunjukkan kekuatan yang luar 
biasa. Cukup untuk menembus tubuh prajurit terdekat. 

"M-mundur!" 

"Jangan mendekati pertempuran mereka!" 

Prajurit dari kedua belah pihak memutuskan untuk menjauh dari mereka pada saat yang 
sama. Itu adalah pertarungan tingkat tinggi yang membuat penonton terkagum-kagum. 

'Ha! Apakah ini level dari lima prajurit terkuat?' 

Dapat dikatakan bahwa konfrontasi mereka tampak seperti tahap manusia masa lalu. 

Sulit bagi seseorang yang sedang berkonfrontasi dengan Yi Mok untuk membantu orang 
lain dalam mengalahkan Lord of the Demonic Cult. 
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[Pemimpin!] 

Saat itu, suara Dang Pil-sun masuk ke telinga Nam Gung-kyong. 

Tidak jauh dari situ, Dang Pil-sun berdiri di sana, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah 
maju sekitar lima belas langkah lebih dekat ke tempat Lord of the Demonic Cult berdiri. 

[Kekuatan Jahat sekarang menghalangi para prajurit dari Sekte Iblis. Ini adalah waktu yang 
tepat untuk memukul Tuan mereka!] 

Suara yang penuh dengan tekad. 

Seperti yang dikatakan Dang Pil-sun, Enam Pedang tampak sibuk bertarung dengan 
anggota Sungai Kuning, Gar Mojam dan 17 keluarga Sungai yang datang dari barat. 

"Kupikir mereka tidak istimewa, tapi aku terkesan." 

Karena sifat dari Kekuatan Jahat, Nam Gung-kyong berpikir bahwa mereka tidak akan 
bergerak kecuali mereka terpojok. 

Tentu saja, Nam Gung-kyong tidak tahu bahwa Kekuatan Jahat hanya mengambil orang 
yang paling mudah untuk ditangani dengan menyerahkan Wang Jing kepada Noh Do-
kyung. 

[Anggota aliansi! Anda tidak sendiri! Bahkan setelah mengatakan itu pada...] 

[Di mana Guru Ilahi? Ini adalah kesempatan kita untuk menjatuhkannya. Dengan gerakan 
rahasia kita akan mengincar Penguasa Sekte Iblis!] 

[Rahasia?] 

Kata rahasia membuat mata Nam Gung Kyung bergetar. 

Sepertinya dia sedang membicarakan rahasia yang sama dengan yang dibicarakan Dang 
Pil-sun sebelum datang ke Tongho. 

Dang Pil-sun mengatakan bahwa dia tak tertandingi dalam hal racun jika dibandingkan 
dengan kepala Klan Racun Sekte Iblis, Baek Oh. 

'Apakah dia mencoba melakukan seni bela diri 'Seribu Racun'?!" 

Seni Bela Diri Seribu Racun. 

Level tertinggi bagi mereka yang mempelajari seni racun. 

Ketika seseorang mencapai keadaan di mana orang itu bisa mengeluarkan racun dari 
seluruh tubuhnya. Namun, diketahui ada batasan berapa banyak kastor bisa bertahan. 
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[Ada racun tak berwujud di tanganku.] 

[Hah! Maksud Anda, Anda berhasil melakukannya?] 

[... hanya ada satu botol racun yang tersisa untukku.] 

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa racun tak berwujud adalah racun terbaik yang 
diproduksi oleh keluarga Dang. 

Racun ini, yang tidak memiliki bentuk, bau, atau rasa, sangat kuat sehingga sekali diracuni, 
bahkan prajurit tingkat Super Master tidak bisa tidak mati. 

"Kami beruntung dia tidak meninggalkannya." 

Selain kekuatannya yang luar biasa, kemungkinan orang akan membingungkannya karena 
sifatnya yang tidak berwarna atau tidak berbau, jadi itu adalah racun terlarang yang Yulin 
putuskan untuk tidak pernah digunakan. 

Formulanya sangat rumit dan dianggap rahasia. 

Setiap sampel racun dan buku-buku tentangnya telah dibuang, tetapi sangat bagus bahwa 
beberapa orang menyembunyikan racun itu. 

[Ini adalah botol terakhir yang tersisa. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk 
membunuh Lord of the Demonic Cult itu dan mendorongnya ke dunia bawah. Saya harap 
Tuhan menutup mata untuk ini.] 

Nam Gung-kyong menatap Chun Yeowun, yang berdiri di podium. 

Dia bertarung dengan 7 anggota Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang menggunakan 
Seni Pedang Ekstrim Bintang Tujuh. 

Ini seharusnya menjadi kartu truf yang disiapkan oleh klan Blade God Six Martial dan 
mengejutkan bagaimana mereka bisa bertahan dengan baik melawan Chun Yeowun. 

'Ah! Ini adalah kesempatan kita!' 

Ketika Chun Yeowun akan menjadi lelah, sepertinya menggunakan racun dari keluarga 
Dang adalah mungkin. 

[... Saya mengerti.] 

Nam Gung-kyong akhirnya memberikan izin. 

Seperti yang sudah diketahui, dia tidak dalam posisi untuk membunuh Divine Master di 
levelnya. 
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'Ada kemungkinan karena ini adalah racun tak berwujud.' 

Jika itu adalah racun yang hebat, maka itu pasti akan bisa membunuh monster itu di 
podium. 

Namun, penggunaan racun dianggap sebagai pelanggaran di Wulin. 

Inilah alasan utama mengapa lima prajurit terkuat dipilih berdasarkan kemampuan 
mereka untuk membunuh orang dengan senjata mereka sendiri. Itu juga mengapa monster 
seperti Baek Oh dari kultus Iblis dan keluarga Dang tidak dikenali di Wulin. 

'Aku akan menggunakan tubuh ini untuk membunuh Penguasa Sekte Iblis! Jika itu terjadi, 
maka nama keluargaku harus bergema di dalam Yulin!' 

Dang Pil-sun tampak sedih saat dia mendekati podium. 

Semakin dekat dia, semakin sulit wajahnya tampak. 

Tidak hanya para prajurit dari Sekte Iblis, tetapi beberapa prajurit lain terjerat dalam 
perkelahian. 

Dia mengambil keuntungan dari celah dan terus bergerak maju. 

"Sembilan langkah." 

"Kuak!" 

Chachachang! 

"Delapan langkah lagi." 

Dang Pil-sun bergerak maju sebanyak yang dia bisa. 

Dengan gerakan minimal, Dang Pil-sun bergerak sangat lambat untuk menghindari terkena 
pertempuran yang terjadi di sekitarnya. 

Akibatnya, ada lima langkah yang tersisa. 

Ini adalah jarak yang cukup untuk menggunakan racun tak berwujud. 

Bahkan wajah Nam Gung-kyong berubah tegang, menahan napas saat dia melihat sekeliling 
pada apa yang terjadi. 

Meneguk! Meneguk! 

Dang Pil-sun mengeluarkan botol dari celananya dan meminumnya sekaligus. 
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Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan orang normal, tetapi dia adalah seseorang 
yang terbiasa dengan racun dan tubuhnya dilatih untuk menyatu dengan racun. 

'Wah! Ini terbakar. Meskipun saya sudah terbiasa, tubuh saya sepertinya terbakar dari 
dalam.' 

Hal seperti itu pasti akan terjadi karena itu adalah racun terkuat di seluruh Wulin. 

Bahkan jika racun itu menyatu dengan tubuh Dang Pil-sun, itu masih akan membawa 
kematian dari Guru Ilahi mana pun. 

"Ughh!" 

Sssst! 

Dang Pil-sun, yang menyatu dengan racun tak berwujud, berteriak kesakitan. 

Racun ganas memancar dari tubuhnya dan energi ungu mengalir dari tubuhnya. 

Cih! 

"Kuak! Racun-racun!" 

"Pengguna racun !!!" 

Bahkan para pejuang Sekte Iblis yang mencoba menghentikannya bingung dengan energi 
yang tiba-tiba keluar dari Dang Pil-sun. 

Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti dia naik ke podium. 

Pada saat itu, seorang pendekar pedang bergegas ke depan dan menghalangi para prajurit 
Sekte Iblis untuk maju. 

Astaga! 

Dang Pil-sun menyadarinya saat Nam Gung-kyong, yang mencoba membuka jalan menuju 
Penguasa Sekte Iblis, maju ke depan untuk memblokir anggota Sekte Iblis. 

[Lanjutkan! Menjadi pahlawan!] 

'Pemimpin!' 

Dang Pil-sun tergerak oleh tindakan Nam Gung-kyong, tanpa ragu-ragu, dia bergerak ke 
arah Chun Yeowun, yang berada di podium. 

'Saya yakin akan berhasil!' 
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Pssssst! 

Tubuhnya melepaskan begitu banyak energi beracun sehingga segala sesuatu yang 
mendekati tubuh Dang Pil-sun mencair. 

Bahkan jika dia meledak, ledakannya akan mencapai radius sepuluh meter. 

"Hah?" 

"Pengguna racun?" 

"Menjauhlah!" 

apa! 

7 master dari klan Blade God Six Martial dan Six Swords keduanya melihat ke arah Chun 
Yeowun, sementara 7 master dari klan Blade God Six Martial perlahan-lahan mundur. 

Itulah saat yang ditunggu-tunggu Dang Pil-sun. 

Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, berdiri di sana, menunggu kematiannya. 

Dang Pil-sun akan tetap berada di hati semua orang sebagai pahlawan yang berkontribusi 
pada masa depan Wulin yang adil. 

"Lord of the Demonic Cult, demi keadilan, kamu harus pergi ke bawah...!?" 

Dang Pil-sun, yang berteriak, terdiam. 

Dua langkah dari podium, dia diangkat ke udara oleh Chun Yeowun. 

Mengambang! 

"A-apa ini?" 

Chun Yeowun dengan ringan melambaikan telapak tangannya seolah-olah dia memblokir 
sesuatu dan menatap pria itu. 

Dang Pil-sun sangat frustrasi sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. 

'Sialan!' 

Dia tidak memikirkan ini. 

Siapa yang akan meramalkan bahwa Chun Yeowun akan menahannya di udara! 

Perbedaan antara keterampilan mereka ternyata terlalu banyak. 
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'Monster ini! Mungkin aku harus meledakkan diriku sendiri!' 

Dang Pil-sun, yang bingung, mencoba meledakkan dirinya! 

"Apakah kamu berpikir untuk bunuh diri? Saya sudah merasakan racun yang cukup sampai 
sekarang. Kamu bisa pergi ke dunia bawah sendirian." 

"Apa?" 

Jijijijik! 

Pada saat itu, tubuhnya mulai menjadi dingin. 

"T-tunggu sebentar, ini..." 

Krr! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, tubuh Dang Pil-sun 
menjadi dingin, seolah terperangkap dalam es. 

Ketika dia benar-benar beku, Chun Yeowun mendorong tubuh yang mengambang dan 
sedingin es dengan tangannya, saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan jatuh di luar 
tembok kastil. 

Astaga! Bang! Retak! 

Suara sesuatu yang jatuh dan meledak di luar kastil terdengar di dalam. 

Nam Gung-kyong kehilangan kata-kata saat dia melihat asap hitam yang membubung di 
luar kastil. 

'Bajingan gila ... bagaimana ini ... terjadi ... dengan cara ini ...' 

Catatan Editor ¹ * = Sebelumnya dikenal sebagai "18 keluarga Sungai". Tapi ingat, Yeowun 
dan kelompoknya memusnahkan salah satu keluarga saat mencoba "menyelamatkan" cucu 
sang Tabib Dewa. 

Source : 
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Chapter 394 
394: Second Generation Chun Ma (2) 

Pemimpin Nam Gung-kyong tercengang. 

Dang Pil-sun, yang bertekad untuk membawa Chun Yeowun bersamanya, mati sendirian 
dengan sia-sia. 

Apa yang terjadi adalah sebuah kemungkinan, tapi siapa yang menyangka Dang Pil-sun 
akan membeku dan meledak? 

'Apa lagi yang dia tahu?' 

Ini adalah keterampilan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di Utara. 

Kadang-kadang, Nam Gung-kyong melihat beberapa prajurit dengan yin dan yang yang 
kuat menangani keterampilan seperti itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chun 
Yeowun, seseorang yang berbasis yin, dapat melakukan itu. 

Sayangnya untuk Dang Pil-sun, dia akhirnya mati tanpa mencapai apa-apa. 

'... dia pria yang menakutkan.' 

Nam Gung-kyong benar-benar merasa takut pada Chun Yeowun. 

Dari dibekukan hingga mencegah bunuh diri dengan meledakkan dirinya tepat di tengah 
penyergapan hingga diusir dari kastil. Kemampuan luar biasa untuk menilai suatu situasi. 

'Jika racun itu menyebar, aku akan mati seperti anjing.' 

Jika Chun Yeowun memikirkan keselamatannya sendiri terlebih dahulu dan mendorong 
Dang Pil-sun menjauh, Nam Gung-kyong akan terlibat dalam ledakan itu. Kemudian 
racunnya juga akan menyebar di dalam kastil. 

'Pengalaman itu membantu saya.' 

Itu tidak disengaja, tapi Chun Yeowun teringat saat dia berkompetisi dengan Baek Oh. 

Berkat penyebaran racun, mereka yang menyaksikan pertempuran dan orang-orang dari 
klan Blade God Six Martial, yang bertarung dengan erat, mundur. 

Jika racun menyebar di dalam kastil, itu akan menjadi pertarungan yang sama sekali 
berbeda. 
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'Sekarang harus ada tiga anggota organisasi Pasukan Keadilan Agung yang tersisa, 
termasuk satu yang disebut Hoe-ju.' 

Organisasi itu sudah cukup kecil, dan sekarang salah satu anggotanya baru saja meninggal. 

Chun Yeowun mencari target berikutnya, yaitu Nam Gung-kyong, yang berada tepat di 
tengah lapangan. 

'... apakah dia mengincar pemimpin organisasi? Saya?' 

Nam Gung-kyong, yang melakukan kontak mata dengan Chun Yeowun, tidak bisa 
menyembunyikan kebingungannya. 

Chun Yeowun menatap lurus ke arahnya setelah membunuh salah satu anggota. Nam Gung-
kyong bisa merasakan jantungnya berdebar karena suatu alasan. 

'Tidak, tidak mungkin...! Apakah dia juga menyadari posisiku seperti klan Blade God Six 
Martial...?' 

Itu tidak mungkin. 

Jadi mengapa Chun Yeowun menatapnya? 

Pada saat itu, energi aneh mulai muncul di belakang Nam Gung-kyong. 

'Ini?' 

Terkejut dengan energi yang tiba-tiba itu, Nam Gung-kyong menoleh ke belakang. 

Di belakangnya adalah seorang pria muda mengenakan tudung biru dengan seragam istana 
kekaisaran. 

Sepertinya dia adalah seorang pejuang dari kultus Iblis yang menyamar, seperti Chun 
Yeowun. 

Sambil nyengir, pria berkerudung biru itu berbicara padanya. 

"Kamu di sini! Hehe, aku menemukanmu berkat Tuhanku. Disebut sebagai pemimpin 
Pasukan Keadilan yang berpangkat tinggi, tetapi bersembunyi di tengah pertempuran?" 

Cuk! 

Nam Gung-kyong membidik pria dengan pedangnya. 

Di luar, pemuda itu tampak seperti tidak ada yang mengesankan, tetapi energinya... Energi 
yang dipancarkan tubuhnya memberitahunya bahwa pria ini adalah seorang Superior 
Master. 
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'... siapa dia?' 

Hu Bong mengetahui nama pemimpin yang dia tuju adalah Nam Gung-kyong dari Pasukan 
Keadilan. 

Dengan suara bernada rendah dan dengan ibu jari menunjuk ke dadanya yang membusung, 
Hu Bong memutuskan untuk memperkenalkan dirinya. 

"Saya? Saya Hu Bong." 

"Hu Bong?" 

Itu adalah nama yang dia dengar untuk pertama kalinya. 

Di antara orang-orang dari kultus Iblis, ada orang yang disebut Enam Pedang dan mereka 
sepertinya diperkenalkan untuk pertama kalinya. Yang ini sepertinya juga seseorang yang 
penting dalam kultus. 

Tentu saja, dia jauh lebih tinggi dari Enam Pedang berdasarkan energi yang dia pancarkan. 

"Aku adalah bawahan pertama Chun Ma dari Ordo Setan Langit dan letnan pengawal! Perlu 
tahu lebih banyak? Jika demikian, saya akan memberi tahu Anda! " 

Teriakan! 

Dengan kata-kata itu, pedang Hu Bong mulai menghasilkan api. 

Api itu tidak menyenangkan dan merupakan energi asing bagi Nam Gung-kyong. 

Sepertinya Hu Bong bukan pria yang bisa dianggap enteng hanya karena dia masih muda. 

'Jika saya tidak hati-hati, masalah akan terjadi.' 

Nam Gung-kyong memegang pedang dan menatap pria itu. 

Ayah! 

Sementara itu, yang lain muncul di podium tempat Chun Yeowun berdiri. 

Mereka adalah tujuh master dari klan Blade God Six Martial, yang melarikan diri 
merasakan racun dari Dang Pil-sun. 

Kesedihan terukir di wajah mereka. 

"Aku ingin orang-orang Yulin itu melakukan sesuatu dengan benar. Sangat disayangkan." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Salah satu dari tujuh, Master Gye-sang, yang naik ke podium, berjalan di depan sambil 
bergumam. 

Dia adalah salah satu orang yang berharap Chun Yeowun akan mati karena racun. 

Racun yang dikeluarkan oleh Dang Pil-sun, yang mengambil racun itu, sangat kuat bahkan 
mereka merasa berbahaya untuk tetap dekat. 

"Aku ingin tahu apakah ini yang disebut takdir. Bagi kita untuk melawan Guru Ilahi dengan 
tangan kita sendiri. Formasi terbuka!" 

"Formasi terbuka!" 

Pak! 

Ketika Gye-sang mengambil bendera klan mereka, enam master lainnya, yang bersamanya, 
masing-masing mengambil sikap yang berbeda. 

Seni Pisau Ekstrim Bintang Tujuh. 

Ini adalah formasi yang dibuat oleh para pemimpin klan. 

Ini adalah formasi yang dibuat untuk menghadapi master paling terampil di dunia. Formasi 
ini dikenal canggih dan membuat kekuatan serangan mereka berkali-kali lipat lebih kuat 
daripada individu yang mencapai level Superior Master. 

Wajah tujuh Master penuh percaya diri. 

Mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka bisa melawan Chun Yeowun secara setara. 

'Saya gugup karena dia adalah Guru Ilahi, tetapi ini yang terbaik. Tidak, formasi ini, 
serangan ini pantas disebut sebagai yang terkuat yang pernah ada!' 

Saat perang dimulai, prajurit dari klan Blade God Six Martial dibebani oleh perintah dari 
Sword Master Lee Wook. 

Bahkan para Maha Guru di klan mereka mendapatkan keledai mereka diserahkan kepada 
mereka oleh Guru Ilahi. Itu dipertanyakan jika mereka bahkan bisa berurusan dengan Chun 
Yeowun sendiri. 

"Bahkan jika Anda adalah seorang Guru Ilahi, Anda tidak terkalahkan!" 

Chun Yeowun tidak seseram yang mereka kira. 

Fakta bahwa mereka dapat bersaing secara setara dengan Chun Yeowun, seorang Guru 
Ilahi, berarti bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. 
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"Kamu banyak bicara. Apakah Anda akan terus berbicara? " 

Tak tergoyahkan, Chun Yeowun bertanya padanya. 

Gye-sang tersenyum mendengarnya dan menjawab. 

"Saya pikir kami butuh waktu lama. Biarkan saya memberi tahu Anda bahwa apa yang 
Anda lihat kami lakukan hanyalah awal dari teknik ini. Saya akan menunjukkan kepada 
Anda bentuk terakhir dan terkuat dari Seni Pedang Ekstrim Bintang Tujuh!" 

"Seni Pedang Ekstrim Bintang Tujuh!" 

Mendengar teriakan Gye-sang, Superior Master lain di belakangnya tampak terkejut. 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

'Ini bukan formasi.' 

Kali ini, rasanya aman untuk berasumsi bahwa kekuatan qi digunakan untuk 
menyerangnya. 

Chachachacha! 

Sampai sekarang, tujuh dari mereka dengan cerdik menciptakan kekuatan qi dan 
menggabungkan serangan mereka menjadi serangan yang berbeda, namun, kali ini, semua 
serangan mereka tampaknya bergabung menjadi satu dan kekuatan mereka jauh 
melampaui yang sebelumnya. 

'Dia nyaris tidak menghentikan serangan sebelumnya. Dengan serangan ini, Penguasa 
Sekte Iblis mungkin bisa dikalahkan!' 

Mata mereka mendung dalam kemenangan. 

Qi biru dengan lintasan yang indah tidak menunjukkan tanda-tanda celah apa pun. 

Itu pada saat itu. 

Merayap! 

Tiba-tiba, energi asing mulai muncul dari tubuh Chun Yeowun. 

Semua mata mereka menyipit untuk melihat apa yang terjadi. 

'Apakah itu berubah menjadi hitam?' 

Warna biru pada pedang yang dipegang Chun Yeowun berubah menjadi warna kehitaman. 
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Pedang hitam, yang tampaknya bersifat iblis, memberi semua orang perasaan tidak 
menyenangkan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 

Tubuh Chun Yeowun bergerak untuk pertama kalinya. 

Astaga! 

"Ah!" 

Wujudnya terpecah menjadi tujuh bayangan, memanfaatkan celah kecil dalam formasi 
mereka. 

Chachachacha! 

"I-ini tidak masuk akal!" 

"Bagaimana dia melakukan ini semua pada saat yang bersamaan?" 

Tujuh tuan, yang menyaksikan itu, terkejut. 

Kesenjangan, yang dieksploitasi Chun Yeowun dengan pedang hitamnya, adalah ruang di 
mana pedang qi terhubung. 

"Kita harus membela diri." 

Jika mereka melakukan lebih dari itu, mereka akan memperlebar jarak dan formasi mereka 
akan hancur. 

Tujuh dari mereka secara paksa terus menggunakan pedang qi. 

Tapi, 

Chachachachacha! 

"A-apa kekuatan!" 

Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. 

Formasi terakhir dari teknik ini mulai memancarkan kekuatan awal dua kali lipat. 

'Aku merasa tanganku akan robek!' 

Tapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. 

"Hah!" 

Astaga! Denting! 
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Lengan kanan mereka, yang merupakan lengan dominan mereka, mulai sakit dan pedang di 
tangan mereka mulai retak dan segera patah. 

"Kuak!" 

"Kak!" 

Retak! 

Pedang mereka yang pecah adalah satu hal, tetapi tubuh mereka, yang tampaknya bertemu 
dengan akibat dari penggunaan formasi itu, terlempar ke mana-mana. 

Mereka didorong ke dinding di setiap sisi, dan tidak peduli seberapa keras mereka 
mencoba bertahan dari serangan gencar, mereka batuk darah. 

"Ugh, bagaimana formasi terakhir bisa menghancurkan ini dengan mudah?" 

"Batuk, batuk... b-bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sampai baru-baru ini, kami berada 
di posisi yang sama..." 

Selain itu, formasi terakhir dua kali lebih kuat dari yang pertama. 

Menemukan celah seharusnya memakan banyak waktu, tetapi Chun Yeowun tidak hanya 
menemukan celah, dia entah bagaimana menghancurkannya. 

Kepada para prajurit yang terkejut, Chun Yeowun berbicara. 

"Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu." 

"Kesalahpahaman tentang apa?" 

"Kalian pikir kamu cukup kuat untuk berurusan denganku karena teknik itu?" 

"Apa?" 

"Ada dua alasan mengapa kamu tidak bisa berurusan denganku." 

"Dua?" 

"Yah, sepertinya kamu tidak perlu tahu." 

Chun Yeowun mengangkat tangan kirinya dan menjabatnya. 

Lalu tiba-tiba, hawa dingin mulai meletus dan pedang yang terbuat dari es transparan 
muncul di udara. 

Astaga! 
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Pemandangan itu sendiri mengejutkan mereka. 

"Apa itu?" 

"Apa yang...?" 

Chun Yeowun melambaikan tangan lagi. 

Bingung pada apa yang terjadi, mereka buru-buru berdiri, tetapi bahkan kemudian, tujuh 
pedang es, yang tidak ada sampai beberapa saat yang lalu, memojokkan mereka. 

Mengapung! 

"I-ini adalah Pedang Udara?" 

Mereka tidak bisa mempercayainya. 

Membuat Pedang Es cukup sulit, tapi pria ini menggunakan Pedang Es sebagai Pedang 
Udara. 

Tapi lebih dari itu, tujuh pedang es ini menyudutkan mereka, siap untuk menjatuhkan 
mereka kapan saja. 

"A-apa yang dia coba lakukan?" 

Bibir Chun Yeowun perlahan berubah menjadi senyuman dan berbicara kepada mereka 
yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 

"Berkat kamu, aku belajar hal yang bagus." 

"Belajar?... t-tunggu sebentar!" 

Astaga! 

Pada saat itu, pedang es yang melayang di sekitar mereka bergerak dengan harmoni yang 
sempurna. 

Mata tujuh tuan dari klan Blade God Six Martial tampak seperti akan meledak. 

"T ... omong kosong !!!" 

Yang mengejutkan, itu adalah formasi yang sama yang mereka tampilkan, Seven Star 
Extreme Blade Art! 

Tujuh pedang es menyebar dan melancarkan serangan satu demi satu. 

Memotong! Memotong! Memotong! Memotong! 
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"Kuakkk!" 

"Agh! B-bagaimana ini bisa terjadi!" 

Mereka semua menjadi kaku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bahkan kehilangan 
pedang mereka saat mereka mogok. 

Tubuh mereka, yang tak berdaya dan tanpa senjata, tercabik-cabik. 

Air mata! 

Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap potongan pedang es membuat mereka 
merasakan sakit dan kematian pada saat yang bersamaan. 

[Mengakhiri sistem yang menggabungkan skema Seni Pedang Ekstrim Bintang Tujuh.] 

Psss! 

Seiring dengan suara Nano di kepalanya, pedang es segera kehilangan warna dan runtuh. 

Kepala tujuh tuan yang terpenggal begitu terkejut sehingga semua kepala membuka mata 
lebar-lebar. 

'Karena saya sudah tahu formasinya, saya bisa mempelajarinya dengan cepat.' 

Chun Yeowun memindai formasi di tempat dengan bantuan Nano. 

Karena Nano tidak perlu Chun Yeowun menggunakan kekuatannya, dan ketika Nano akan 
memutar ulang formasi, Chun Yeowun mengerti bagaimana formasi itu bekerja. 

Jika Nano tidak dapat memutar ulang skema, Chun Yeowun akan membutuhkan waktu 
lama untuk mempelajarinya. 

Itulah yang Chun Yeowun tuju. 

Dari pertama kali dia melihat mereka membuka sesuatu yang baru, dia tahu bahwa formasi 
meningkatkan kekuatan qi, itulah sebabnya dia dengan sengaja melawan mereka. 

Dari sudut pandang mereka yang menderita, ini tidak kurang dari merampok harta karun. 

"Wow!" 

Pertempuran Chun Yeowun di podium disaksikan oleh yang lain. 

Enam Pedang, Hu Bong dan bahkan yang lainnya yang bertarung. 
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Mereka semua datang dari Sepuluh Ribu Pegunungan demi dan kesejahteraan Tuhan 
mereka. 

Para tetua terus-menerus menasihatinya. 

[Tuhan, Anda tidak dapat selalu menyelesaikan semuanya sendiri. Bukannya kamu tidak 
bisa menangani musuh, tetapi para pejuang di akademi kami juga perlu mendapatkan 
pengalaman praktis.] 

Ini adalah salah satu alasan mengapa Chun Yeowun bertarung dengan tujuh tuan dari klan 
Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Itu adalah niatnya untuk menunjukkan kekuatan dan wujudnya kepada prajurit baru dari 
akademi Iblis, sebagai sarana bagi mereka untuk melihat perang dan mendapatkan 
pengalaman secara langsung. 

'Baik. Seseorang harus kuat untuk mengikuti yang kuat.' 

Bibir Chun Yeowun membentuk senyuman saat dia melihat Enam Pedangnya yang 
bertarung di tengah medan perang. 

Source : 
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Chapter 395 
395: Second Generation Chun Ma (3) 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Dua orang berkelahi dengan sengit, bertabrakan di udara sekitar tiga kali sampai mereka 
menginjak tanah. 

Mereka adalah Yi Mok, Pemimpin Besar Yulin dan Master Pedang Lee Wook. 

Tindakan dan gerakan mereka tampaknya berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga 
semua orang mengakui mereka sebagai Maha Guru. 

Dalam jarak dekat, mereka akan menggunakan senjata mereka untuk menyerang satu sama 
lain dan ketika jarak tumbuh di antara mereka, mereka akan menggunakan Pedang Udara 
untuk terus bertabrakan, membuat semua orang berkeringat dingin. 

"Fiuh... Fiuh..." 

Master Pedang Lee Wook terengah-engah. 

Itu adalah pertempuran singkat, tetapi ada beberapa serangan yang langsung ditujukan 
padanya untuk mengambil nyawanya. 

'Kupikir bahkan jika kamu adalah salah satu dari lima prajurit terkuat, dia tidak akan 
menjadi lawan yang tangguh, tetapi keahliannya layak untuk reputasinya.' 

Lee Wook dengan tenang menganalisis konfrontasi saat ini. 

Dalam pertarungan jarak dekat, meskipun dia menggunakan Seni Ekstrim Dewa Pedang, 
dia didorong mundur. Dan ketika dia mencoba menyudutkan Yi Mok dengan force qi dan 
Air Swords, Lee Wook lah yang hampir terbunuh. 

'Aku harus mengambil kesempatanku dengan pertarungan jarak dekat.' 

Meskipun pertahanan Yi Mok tampak hebat, tampaknya levelnya lebih rendah dari Lee 
Wook. 

Ini akan menjadi pertarungan stamina. 

Lee Wook harus segera berurusan dengan Yi Mok agar dia bisa bergabung dan membantu 
tujuh tuan yang dia kirim untuk menghadapi Chun Yeowun. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 
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'Apa?' 

Ekspresi Sword Master Lee Wook mengeras. 

Tidak jauh dari sana, dia menyaksikan pertempuran antara Chun Yeowun dan tujuh tuan 
yang seharusnya bekerja sama. 

'Tidak mungkin!' 

Tiba-tiba, dia melihat potongan-potongan Es di podium. 

Ada sesuatu di podium yang dia kenali, kepala salah satu master. 

'Apakah dia mengalahkan ketujuh dari mereka?' 

Lee Wook sangat menyadari betapa hebatnya Seven Star Extreme Blade Art, karena ia 
secara pribadi bersaing dengan 7 itu. 

Meskipun dia tahu skema untuk membuatnya bekerja, dia merasa sulit untuk mengatasi 
teknik ini tidak peduli seberapa banyak dia mencoba. 

'Kotoran! Kami dalam masalah!' 

Fakta bahwa ketujuh dari mereka dikalahkan berarti tidak ada orang lain di istana Jin yang 
mengawasi Chun Yeowun. 

Master Pedang Lee Wook, yang shock, membuat keputusan. 

'Ini bukan waktunya bagi saya untuk meratapi.' 

Dua dari trik mereka akhirnya rusak dan mereka dibiarkan dengan trik terakhir. 

Dan trik terakhir harus digunakan ketika organisasi Kekuatan Surga dan Kekuatan Jahat 
masih tinggi jumlahnya. 

"Di mana kamu melihat dengan mata yang lain?" 

Setelah kata-kata itu, tiga Pedang Udara datang dengan cepat. 

"Hah!" 

Papak! 

Master Pedang Lee Wook dengan cepat menciptakan tirai kekuatan qi, memblokir Pedang 
Udara dan meneriaki orang-orang di kastil. 

"Terapkan strategi lainnya!" 
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"Iya!!!" 

Saat perintahnya jatuh, mata enam puluh lima prajurit yang masih hidup dari klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri, yang bersaing dengan Yulin dan Sekte Iblis, mulai memerah dan 
otot-otot seluruh tubuh mulai membengkak juga. 

Tuktuktuk! 

Pakaian di tubuh bagian atas mulai terkoyak dan perawakan tubuh mereka mendekati 
salah satu raksasa. 

Daripada manusia, mereka lebih terlihat seperti monster. Itu terlihat dari mana saja di 
medan perang. 

"Hah? I-ini?" 

"Seni Pembalikan Darah?" 

Bingung dengan perubahan yang tiba-tiba, para prajurit lain mulai menjaga jarak dari para 
prajurit dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri. 

'Seni Pembalikan Darah? Tidak, ini berbeda.' 

Ada prajurit di Sekte Iblis yang mengalami Seni Pembalikan Darah dengan mata kepala 
sendiri. 

Pembuluh darah mereka tidak keluar dan para pejuang ini juga tidak berteriak seperti 
binatang buas. 

Ini adalah Seni Pengembalian Darah Lengkap. 

'Apakah ini kartu truf tersembunyi mereka?' 

Nam Gung-kyong, yang bertarung dengan Hu Bong, juga merasakan perubahan di halaman 
kastil. 

'Pria itu cukup pintar.' 

Kartu truf tersembunyi mereka mirip dengan miliknya. 

Mata Nam Gung-kyong menyipit. 

Fakta bahwa Sword Master of the Blade God Six Martial clan menggunakan ini berarti 
bahwa mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang ini. 

Yang berarti dia juga tidak perlu menyimpan kartu trufnya yang tersembunyi. 
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"Ini belum berakhir! Mempercepatkan!" 

'Yang benar-benar ulet!' 

Sebenarnya, Hu Bong satu tingkat lebih rendah darinya. 

Dan itu belum lama sejak Hu Bong mengambil langkah maju. Hanya setelah mengambil api 
perubahan terjadi. Dia tidak memiliki latihan pertarungan untuk memahami keterampilan 
yang baru ditemukannya, namun, dia mencoba yang terbaik untuk berada di level yang 
sama dengan Nam Gung-kyong. 

Chachachachak! 

Pedang Nam Gung-kyong menahan Hu Bong, yang bergegas masuk seperti orang gila. 

Dia terlalu bersemangat dengan naik level. 

Cha! 

"Euk!" 

Pedang Nam Gung-kyong menembus paha Hu Bong karena dia tidak bisa membela diri. 

Berkat itu, gerakan Hu Bong sedikit melambat. 

'Inilah waktunya!' 

Nam Gung-kyong mengambil seruling yang tergantung di lehernya dan meniupnya. 

Dia meniupnya dengan keras. 

Beeeeeeeeeeeeeek! 

"Ah!" 

Saat suara seruling bergema di seluruh medan perang, beberapa kepala faksi, yang 
bergabung dengan organisasi, mengeluarkan sesuatu yang mereka persiapkan sebelumnya. 

Suara seruling adalah sinyal untuk memulai rencana. 

Tangan mereka memegang jarum dan setelah mengambil napas dalam-dalam, mereka 
menusuk pembuluh darah tertentu di antara punggung dan leher mereka. 

"Untuk langit biru yang jernih!" 

keping! 

"Kuak!" 
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"Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini?" 

Tindakan menusuk diri sendiri di tengah perkelahian itu aneh untuk dilihat. 

Meskipun mereka berpikir bahwa itu adalah tindakan yang aneh, para pejuang dari Sekte 
Iblis tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang mereka. 

Memotong! 

Sementara para anggota organisasi itu kaku sesaat, banyak dari mereka yang ditusuk. 

Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. 

Mereka yang tertebas pedang sepertinya tidak merasakan sakit, atau hanya itu cara mereka 
untuk mengatasi rasa sakit? 

Apalagi gerakan mereka tampak berbeda dari sebelumnya. 

Tidak hanya mereka lebih gesit, tetapi kekuatan fisik mereka tampaknya berlipat ganda. Itu 
sampai pada titik di mana setiap serangan bertujuan untuk memotong seseorang. 

Dentang! Dentang! 

"B-bagaimana mereka menjadi lebih kuat begitu tiba-tiba?" 

"Apa yang mereka lakukan?" 

Setelah menusuk leher mereka, mereka tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. 

Yang lebih menakutkan daripada menjadi kuat adalah tidak merasakan sakit. 

Memotong! 

"A-aku juga memotong lengannya!" 

Bahkan ketika lengannya terpotong, para anggota Pasukan Surga Agung menyerang tanpa 
ada perubahan dalam ekspresi mereka. 

Tidak hanya mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka berubah sepenuhnya tanpa 
ekspresi. Seolah-olah emosi mereka menghilang, mereka membuatnya tampak seperti 
sedang melawan makhluk non-manusia. 

'Mereka menjiplak keahlian kita!' 

Melihat itu, Master Pedang Gila Cha Yunkang, yang bertarung dengan Penjaga Agung 
Marakim, menjadi kaku. 
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Apa yang menjadi milik mereka tampaknya digunakan oleh Pasukan Surga Besar. 

"Mereka melakukan sesuatu yang menarik." 

Sudut mulutnya terangkat. 

Ini seharusnya menjadi teknik yang membuat tubuh cukup mampu untuk secara artifisial 
menyempurnakan ajaran klan mereka yang melampaui batas tubuh manusia. 

Dan yang berhasil menguasainya adalah Six Martial Master dari klan Blade God Six Martial 
dan Blade Lord. 

The Forces of Great Heaven telah mencuri relik oleh 'pria itu' yang menyimpan rahasia 
untuk menggunakan teknik ini. 

'Apakah mereka tidak merasakan sakit lagi?' 

Terlebih lagi, itu tampak seperti versi yang lebih baik, senjata yang sempurna untuk 
membunuh. 

Monster yang tidak memiliki emosi. 

'Bagus. Jika kita keluar dari perang ini dengan selamat, kita bisa merenggut seni ini dari 
mereka.' 

Itu pasti kabar baik. 

Cha Yunkang menunjuk ke situasi yang berubah dengan tangan kirinya. 

"Bisakah kamu melihat itu? Ini baru permulaan. Sekarang Anda akan menyaksikan 
kekuatan saya yang sebenarnya. Mulai sekarang, itu akan menjadi pembantaian. 
Kuakuakauk!" 

Mata Marakim menyipit melalui topengnya. 

Dia menebak bahwa beberapa kartu tersembunyi pasti ada di sana untuk klan Blade God 
Six Martial dan Yulin yang terbagi, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa mereka akan 
menggunakan manusia sebagai senjata. 

Situasi ini membuatnya kehilangan sedikit kepercayaan diri. 

Pada saat itu, pikiran Marakim menangkap sebuah pesan. 

[Penjaga Hebat, pengalaman praktis bagi para pejuang berakhir di sini.] 

Itu adalah suara Chun Yeowun. 
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Marakim, yang mendengar pesan itu, tidak bisa menahan tawa. 

"Baik. Saya perlu memastikan bahwa pembantaian terjadi melalui tangan saya. " 

"Omong kosong apa... ya?" 

Ekspresi bingung Cha Yunkang menoleh ke udara. 

Sesuatu terasa aneh, seseorang sepertinya telah melangkah ke udara. 

Orang itu adalah Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. 

"Tidak!" 

Tidak mungkin orang lain tidak memperhatikannya. 

"Keterampilan Langkah Dewa Angin!" 

Woong! 

Dia sedang membuka Skill Langkah Dewa Angin yang dikenal dekat dengan keilahian. 

Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapa pun yang mencapai tingkat Maha Guru, 
tetapi jika Anda melangkah lebih jauh, "Wow!" 

"Dia praktis melayang di udara!" 

Chun Yeowun, yang mencapai tengah kastil Jin di udara, melayang. 

Lebih seperti terbang di langit. 

Ini tampak berbeda dari tingkat berjalan atau menggunakan udara untuk keseimbangan 
dengan energi internal. 

Terpesona oleh perasaan itu, Master Pedang Lee Wook menghentikan pertarungannya 
dengan Yi Mok sejenak dan menyerang. 

"Tuan dari Sekte Iblis! Kamu keparat! Apa yang sedang kamu rencanakan?" 

Papapapak! 

Master Pedang Lee Wook mengayunkan tangan kirinya dan pecahan batu terbang ke arah 
Chun Yeowun yang ada di udara. 

Namun, pecahan yang terbang menuju Chun Yeowun berhenti dan kemudian jatuh ke 
tanah seolah-olah kehilangan kekuatan. 

Dia mengulurkan tangannya dan setiap fragmen berhenti. 
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Tutututk! 

'Kenapa tidak bekerja?!' 

Lee Wook bangga dengan keahliannya, tetapi apa pun yang dia lakukan, itu tidak berhasil 
untuk Chun Yeowun. 

Seolah-olah setiap serangan yang terhubung dengan kekuatan qi sedang terkikis. 

Chun Yeowun membuka mulutnya, menatap Lee Wook dan prajurit lainnya dan berkata. 

"Kamu membawa ini pada dirimu sendiri." 

"Kami apa?" 

Semua orang tampak bingung dengan kata-kata sinis dari Chun Yeowun, yang sepertinya 
sedang marah. 

Apa yang dia coba lakukan dari tengah kastil? 

Drrrrr! 

"A-apa itu?" 

"Ini gemetar." 

Getaran yang kuat di tanah. 

Pada saat itu, prajurit normal, yang kelelahan dan jatuh ke tanah, mengangkat senjata 
mereka ke udara. 

"Ehhhh!" 

Semua orang terkejut melihat bagaimana senjata para prajurit terangkat ke udara. 

Tapi itu bukan akhir. 

"Eeeiik!" 

Di antara para pejuang, ada Kekuatan Surga Besar, Kekuatan Jahat, dan Pedang Keadilan 
Utara, mereka gemetar dan mencoba mengembalikan senjata mereka ke tangan mereka. 

"Eiik!" 

"Pedangku-ku!" 

Mereka yang memiliki keterampilan tinggi memegang senjata mereka, tetapi mereka yang 
hanya pemula kehilangan senjata mereka. 
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Sekitar dua ratus senjata orang melayang di udara. 

Kemunculan senjata para prajurit yang mengambang di kastil bukanlah pemandangan yang 
spektakuler. 

"Ya Tuhan!" 

"Mereka... benar-benar semuanya...?" 

Semua orang berbalik diam. Senjata para prajurit segera mulai dikendalikan seperti Pedang 
Udara. Kejadian itu membuat orang lupa tentang pertempuran yang mereka hadapi. 

Semua orang melihat ke langit dan tidak ada yang mengambil langkah lagi. 

Gedebuk! 

'Tidak! mustahil. Bahkan jika dia berada di level Divine Master, tidak ada satu orang pun 
yang dapat menggunakan lebih dari selusin Pedang Udara.' 

Master Pedang Lee Wook menggelengkan kepalanya. 

Itu hanya buang-buang energi untuk mengendalikan begitu banyak senjata di udara. 

Siapa yang bisa menghentikan serangan dari senjata yang tiba-tiba datang dari udara? 

"Pedang akan jatuh! Pertahankan dirimu dengan segalanya!" 

Pada teriakan Lee Wook para prajurit dari klan Blade God Six Martial, serta para prajurit 
dari faksi lain, memegang senjata mereka dengan erat. 

Chun Yeowun menatap orang-orang di halaman kastil dan memerintahkan Nano. 

'Nano, penunjukan target.' 

[Aktifkan Multi lock pada sistem.] 

Banyak garis berbentuk merah terbentuk di augmented reality Chun Yeowun dan suara 
Nano bergema di kepalanya. 

Pip pip pip pip pip pip! 

Ketika semua target terkunci, Chun Yeowun meningkatkan energi internalnya. 

Saat itulah sesuatu terjadi. 

Wow! Wow! 

Terengah-engah meletus dari mana-mana. 
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"I-itu konyol!" 

"Itu, ini semua ... semua Pedang Udara?" 

Mengendalikan satu pedang saja sudah cukup menakjubkan, tetapi 200 pedang di langit 
pada saat yang sama seperti rasi bintang yang berkelap-kelip di bawah sinar matahari. 

"Apakah ... apakah dia bahkan manusia?" 

Para pemimpin Pasukan Kehakiman, kepala klan Yulin, bahkan Yi Mok melihat ke langit 
dengan kaget. 

Melihat Forces of Evil, Blade God Six Martial clan dan organisasi Forces of Great Heaven, 
yang sedang melihat ke atas, Chun Yeowun berbicara. 

"Aku punya nama untuk yang ini." 

"?" 

"Kilat Langit." 

"Langit... kilat? Tunggu... tidak!" 

Lee Wook berteriak dengan kecemasan di wajahnya. 

Tangan Chun Yeowun perlahan menunjuk ke arah mereka. 

Astaga! Astaga! 

Pada saat itu, mata orang-orang Wulin yang berada di kastil melihat ke langit untuk melihat 
banyak pedang. 

Ini bukan teknik. 

Ini ... kekuatan, yang dibuka dengan dua ratus pedang, mengejutkan mereka, serangan 
pedang paling kuat, Sky Flash. 

Pedang, yang memenuhi langit Kastil Jin, jatuh seperti tetesan hujan dan dalam sekejap, 
kastil itu tampak tertutup cahaya. 

Bababang! 

"Ini gila!" 

"H-hindari!" 

"Melarikan diri!" 
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Jeritan dan teriakan dari seluruh halaman kastil bisa terdengar, tetapi segera berubah 
menjadi ratapan. 

"Kuakkk!" 

"Arghh!" 

Ungkapan "menyala" tidak akan cukup. 

Saat Chun Yeowun menamakannya, itu seperti Kilatan Langit, seberkas cahaya kecil yang 
bersinar dan membunuh segalanya pada saat berikutnya. 

Meski mengejutkan, pedang itu hanya melesat ke arah musuh. 

Kwakwakwang! 

Saat dia melihat musuh terkoyak tepat di depannya, Pemimpin Besar, Yi Mok bergumam 
dengan mata berbinar. 

"Ah, dia... dia adalah Chun Ma... Chun Ma telah kembali." 

Source : 
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Chapter 396 
396: Second Generation Chun Ma (4) 

Kwakwakwang! 

Seluruh halaman kastil tampak berwarna biru. 

Kekuatan Pedang Udara yang jatuh dari langit lebih seperti hujan meteor dalam membawa 
kehancuran daripada yang lainnya. 

Kehancurannya begitu besar sehingga semua klan Yulin, Kekuatan Jahat, klan Pedang Enam 
Dewa Pedang dan bahkan orang-orang dari Kultus Iblis tidak bisa tidak kagum. 

"Kyak!" 

"A-apakah ini benar-benar kekuatan yang datang dari manusia?!" 

"Tolong aku!" 

Kekuatan Jahat, yang relatif lemah, berantakan. 

Setiap kali pedang cahaya biru turun dari langit itu meledakkan tanah. Orang-orang mereka 
terluka atau tubuh mereka hancur berkeping-keping. 

"Membela! Pertahankan dirimu!" 

17 keluarga Sungai, termasuk Gar Mojam, yang memimpin pasukan berteriak, tetapi tidak 
berhasil. 

Kekuatan yang dipancarkan oleh Guru Ilahi tampaknya berada pada tingkat yang sama 
sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. 

"Ma-tuan! Kita harus lari untuk itu! I-pria itu adalah monster..." 

Bang! 

Salah satu dari 17 keluarga River, yang menyarankan Gar Mojam untuk melarikan diri, 
terkena teknik Sky Flash dan menghilang dalam sekejap. 

keping! 

Wajah Gar Mojam memerah saat melihat pertumpahan darah di sekitarnya. 

Apa yang dia hadapi benar-benar kekuatan di luar ranah dan kemampuan manusia. 
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"Hah?" 

Pajak! 

"Kuak!" 

Dia buru-buru menghindari Sky Flash Air Sword yang datang untuknya. Dia mencoba 
membela diri dengan pedangnya, tetapi kedua tangannya, yang memegang pedang, mulai 
sakit seolah-olah akan retak dari dalam. 

'A-kekuatan apa ini?' 

Membandingkan kekuatan itu dengan teknik biasa sepertinya salah. 

Setiap serangan dari Sky Flash Air Sword memiliki kekuatan untuk memusnahkan kepala 
prajurit elit dalam satu tembakan. 

Gar Mojam benar-benar ketakutan. 

Bahkan jika Chun Yeowun berada di tingkat Master Ilahi, asumsi bahwa tiga kekuatan 
bergandengan tangan akan cukup untuk menaklukkan Chun Yeowun adalah 
kesalahpahaman yang jelas di pihak mereka. 

'... monster ini bisa memusnahkan semua orang di tempat ini.' 

Dia tidak yakin apakah Guru Ilahi lain bisa melakukannya. 

Tapi menyaksikan kekuatan Chun Yeowun, sepertinya lebih dari mungkin. 

Pembantaian yang terjadi di dalam pekarangan kastil sudah cukup membuktikannya. 

Prajurit sekarat tanpa daya karena hujan pedang tanpa henti. Hanya mereka yang berada di 
level Superior Master atau lebih yang tampaknya memiliki kesempatan. 

'A-apakah kita menyentuh monster yang seharusnya tidak disentuh?' 

Retak! 

"Kuak! Apakah-apakah kekuatan sebanyak ini masuk akal ?! " 

Nam Gung-kyong dari Forces of Great Heaven tidak bisa tidak terkejut oleh Pedang Udara 
yang datang untuk mereka. 

Bahkan dia, yang telah mencapai level Superior Master, hampir tidak bisa memblokirnya. 

Yang lebih mengejutkan adalah ini, 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Astaga! Bang! Bang! 

"Pindah! Jika kamu terlalu dekat, kamu akan dipukul! " 

"Gila! Bagaimana seseorang bisa menghindari Pedang Udara yang mengejar kita ?! " 

"Kuakk!" 

Lebih dari dua ratus Pedang Udara mengalir ke musuh seolah-olah sedang turun salju. 

Seolah-olah dua ratus prajurit sedang memegang pedang untuk pemimpin mereka. 

'Ini adalah teknik di mana Pedang Udara dan kekuatan qi berubah menjadi satu. Tidak 
peduli seberapa terampilnya dia, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak 
sekaligus?' 

Secara konseptual itu tidak mungkin. 

Itu semua komputasi Nano yang memungkinkan ini. 

Kombinasi Multi-lock-on dan sistem berbasis panel pada kekuatan komputasi Nano, yang 
dikenal sebagai masa depan teknologi agregat, telah membantu dalam mengembangkan 
teknik Air Sword ke tingkat yang benar-benar berbahaya. 

'Beruntung kami tidak merasakan sakit apa pun.' 

Saat mereka berhasil menghilangkan rasa sakit dan emosi, mereka bisa bergerak terlepas 
dari cedera apa pun. 

Bang! 

Faktanya, meskipun anggota tubuh mereka dipotong, kecepatan di mana orang-orang 
menusuk bagian belakang leher mereka dengan jarum tidak berubah. 

Tapi, 

'Nano. Bidik kepala mereka.' 

[Dimengerti. Menentukan bagian detail dari target sebagai headshots.] 

Sinar kekuatan qi ditujukan untuk kepala mereka. 

Bahkan mereka yang tidak dapat merasakan sakit pun membuat kepala mereka terpesona. 
Karena mereka tidak abadi, mereka mati begitu saja tanpa bisa melakukan apa-apa. 

Bang! Bang! Bang! 
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Mayat orang-orang yang kehilangan kepala terhuyung-huyung beberapa langkah lagi dan 
kemudian jatuh tak berdaya ke tanah. 

"B-dia mengincar kepala!" 

Ekspresi Nam Gung-kyong berubah. 

Sekarang, lebih dari setengah dari mereka telah berubah menjadi mayat. 

Akibatnya, keadaan berubah. 

'Tidak mungkin... apakah mereka semua takut?' 

Hanya karena seseorang tidak dapat merasakan sakit tidak berarti bahwa semua 
kemampuan kognitif mereka tertutupi. 

Akan lebih aneh lagi jika mereka tidak takut meskipun tahu bahwa mereka semua akan 
dibunuh. 

Hu Bong berjalan di depan Nam Gung-kyong. 

Melihat betapa bahagianya dia, sepertinya dia bangga dengan tampilan kekuatan Chun 
Yeowun yang mendebarkan. 

"Aku juga harus menyelesaikan tugasku!" 

Memotong! 

"B-sekarang bukan waktunya untuk..!" 

Pak! 

Nam Gung-kyong membela diri dari Pedang Udara yang terbang. 

Dia terlalu gugup dan marah pada Sky Flash Air Sword, tapi dia bahkan tidak punya waktu 
untuk bernafas. 

Namun, bahkan Hu Bong menyerangnya sekarang. 

Terlepas dari situasi itu, Nam Gung-kyong, yang marah pada perubahan pertempuran dan 
pria yang mengincarnya, melakukan teknik Pedang Khusus¹ * , yang hampir selesai. 

Chow Chow Chow! 

Itu dulu, 

Merayap! 
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Sebuah kekuatan biru menyapu kepala Nam Gung-kyong yang sedang mengumpulkan 
energi. 

Nam Gung-kyong menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang api Hu Bong, bahkan 
tidak memberinya satu patah pun. 

"Kau pengecut!" 

Chachachachang! 

Api Hu Bong tidak ada hubungannya dengan energi internalnya karena itu adalah energi 
alaminya yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakan pedang tanpa kelelahan. 

Dalam sekejap, lengan kiri Nam Gung-kyong terbang ketika Hu Bong menggunakan Pedang 
Ilusinya. 

"Kuak!" 

Nam Gung-kyong yang seumur hidup belum pernah dikalahkan, dikalahkan oleh Hu Bong 
yang levelnya lebih rendah darinya. Wajahnya merah karena malu. 

Sementara itu, Lee Wook, salah satu dari Enam Master Bela Diri, tidak bisa menahan diri 
untuk tidak terkejut dengan teknik Sky Flash Air Swords. 

'Apa-apaan ini semua?' 

Itu adalah situasi yang dia tidak bisa mengerti, meskipun dia telah menguasai seni bela diri 
dan kekuatan qi juga. 

Mengejutkan betapa akuratnya pedang-pedang itu mengenai musuh Chun Yeowun tanpa 
satu kesalahan pun sementara juga secara akurat membidik kepalanya. 

Bang! Bang! Bang! 

"Argh!" 

"Kak!" 

Bahkan mereka yang menggunakan Seni Pembalikan Darah tidak berbeda dengan prajurit 
Pasukan Surga Agung yang kepalanya hancur seketika. 

Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka yang berada di level Maha Guru, 
yang memiliki energi internal yang besar karena latihan mereka yang terus-menerus, 
mampu bertahan tidak seperti para prajurit Master Superior. 

Astaga! 
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"Sebarkan dan hentikan!" 

Mereka berjuang sambil memblokir pedang yang jatuh dari langit. 

Jika tidak ada musuh lain, kerusakannya akan minimal. 

Tetapi dengan para pemimpin Pasukan Keadilan dari Yulin memihak Sekte Iblis dan 
menyerang mereka tanpa kehilangan kesempatan, tingkat kerusakan hanya meningkat. 

"Tuhan, bantu aku untuk menyingkirkan musuh!" 

"Wahhh!!!" 

Karena itu, semangat mereka meningkat dan mereka akhirnya mengubahnya menjadi 
pertempuran yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu lebih merupakan 
pembantaian daripada pertempuran. 

Bau darah yang kuat memenuhi tanah kastil. 

'Jika hal-hal terus seperti ini, kita akan dimusnahkan. Rencana kami telah gagal. Haruskah 
kita mundur untuk menghindari pengorbanan lebih lanjut?' 

Master Pedang Lee Wook tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. 

Bahkan jika mereka meninggalkan Kastil Jin sekarang, mereka hanya akan dapat 
menghemat daya minimum. 

Itu dulu. 

"!!!" 

Mata Lee Wook menyipit mendengar teriakan tiba-tiba di tengah medan pertempuran. 

Pada awalnya, dia terkejut melihat kemampuan non-manusia yang ditunjukkan oleh Lord 
of the Demonic Cult, kekuatan yang tidak pernah dia harapkan untuk dilawan, tetapi 
kemudian sebuah ide muncul di benaknya. 

'Bahkan jika dia adalah seorang Guru Ilahi, ada batas untuk apa yang bisa dilakukan 
manusia.' 

Bahkan dia, yang, untuk menggunakan 12 Pedang Udara, akan memperpendek jarak agar 
bisa mengendalikannya untuk jangka waktu yang lebih lama. 

Sekarang Chun Yeowun menggunakan jumlah Pedang Udara yang sepuluh kali lipat dari 
jumlah sebenarnya, yang menghabiskan energi dalam jumlah yang mengerikan. 

Kwakwawa! 
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Seluruh halaman kastil dihancurkan. 

Dia sudah membunuh setengah dari jumlah prajurit, jadi Chun Yeowun mungkin akan 
segera mencapai batasnya. 

'Sekarang sekarang ... jika aku bertahan sedikit lebih lama, aku mungkin memiliki 
kesempatan untuk mengincar nyawa monster itu. Jika tidak sekarang, kapan lagi saya 
punya kesempatan untuk membunuhnya?' 

Satu-satunya kesempatan untuk berbalik arah. 

Itu benar-benar mengubah pikirannya tentang mundur. 

'Aku juga membutuhkan persetujuan dari Master Pedang lainnya.' 

Cha Yunkang sedang berurusan dengan Raja Kegelapan, Marakim, ketika dia mengirim 
pesan telepati ke Lee Wook. 

[Sword Master Lee Wook, jika keadaannya seperti ini, kita akan dimusnahkan. Bahkan jika 
kita ditegur, satu-satunya cara untuk selamat dari situasi ini adalah dengan mengumpulkan 
orang-orang kita dan segera mundur.] 

[... monster itu jauh lebih kuat dari kita.] 

Mereka tahu bahwa rencana itu akan gagal total. 

[Masih ada jalan.] 

[Cara apa?] 

Atas pernyataan Lee Wook, dua Master lainnya bertanya dengan ekspresi bertanya-tanya 
apa maksudnya. 

Meskipun pengorbanan tampak sembrono dan tak terhindarkan, jika rencananya berhasil 
dan masuk akal, itu akan menjadi pencapaian besar. 

[Jika kita gagal kali ini, apakah menurutmu kita akan bisa membela diri lebih lama lagi?] 

[Hm...] 

Bahkan dengan level Divine Master-nya, tidak peduli seberapa terampil Chun Yeowun, dia 
pasti akan kehabisan kekuatan cepat atau lambat. 

Yang berhati-hati, Noh Do-kyung, tidak menyukai ide itu, tapi Cha Yunkang langsung setuju 
dengan rencana itu. 

'Baik!' 
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Lee Wook senang setelah menerima persetujuan mereka. 

"Teruskan!! Tidak peduli berapa lama, kamu harus menanggung ini! " 

"Iya!" 

Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan moral para pejuang yang nyaris tidak 
bertahan. 

Itu adalah perannya sebagai perwakilan dari klan Blade God Six Martial. 

Untuk menjaga moral dalam menghadapi keputusasaan. 

Kwakwakwang! 

Pada saat itu berakhir, 

Sebuah perubahan terjadi di dalam halaman kastil, yang sangat hancur sehingga tidak 
mungkin untuk mengenali mereka. 

Pedang, yang mengarah ke kepala dan bersinar seperti bintang di langit siang, kehilangan 
kekuatannya. 

Taptaptapap! 

Hanya ada satu penjelasan untuk itu. 

'Akhirnya!' 

Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, Guru Ilahi, akhirnya kehabisan energi internalnya. 

Mata Lee Wook melotot pada kesempatan itu. 

Mata musuh yang masih hidup di dalam kastil segera menatap Chun Yeowun yang 
melayang di udara. 

Astaga! 

Chun Yeowun mulai mencapai tanah seolah-olah dia tidak bisa melayang di udara lagi. 

Itu dulu. 

Menepuk! Menepuk! Menepuk! 

"Ah!" 

Para prajurit dari Sekte Iblis berteriak kaget. 
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"Tuan!" 

"Jangan! itu terlalu berbahaya!" 

Tiga orang tiba-tiba bergegas menuju Chun Yeowun yang berhenti melayang dan kembali 
ke tanah. 

Tiga Sword Masters dari klan Blade God Six Martial, yang sedang menunggu energi internal 
Chun Yeowun habis, menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya membunuh Lord of the 
Demonic Cult. 

'Hah! Apakah mereka mengincar momen ini?' 

Yi Mok bertanya-tanya apakah ini sebabnya mereka tidak mundur meskipun mereka 
berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. 

Dia mati-matian menahan pertempuran sambil menghindari terluka, jadi sambil menunggu 
Lee Wook memberikan yang terbaik, tujuan Lee Wook selalu adalah kematian Lord of the 
Demonic Cult. 

'Dia pasti sombong karena mengira dia tak terkalahkan!' 

'Saya telah menunggu saat ini!' 

'Lord of the Demonic Cult, kamu harus mati di sini!' 

Tiga Master Pedang siap membunuhnya kapan saja dan kapan saja. 

Ini adalah saat yang tepat yang mereka tunggu-tunggu. Satu-satunya kesempatan mereka 
untuk membunuh Penguasa Sekte Iblis! 

Chachachacha! 

Mereka mulai meningkatkan energi internal mereka, siap untuk mengambil bentuk apapun 
untuk membunuh Chun Yeowun. 

'Ah?' 

Namun, di antara ketiganya, Noh Do-kyung, yang mengincar Chun Yeowun, menyadari 
sesuatu. 

Chun Yeowun, yang seharusnya sedikit khawatir, malah tersenyum. 

'Dia tersenyum?' 

Itu tidak terasa benar. 
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Ini seharusnya membuat Chun Yeowun terpojok, jadi mengapa dia tersenyum? 

Noh Do-kyung yang khawatir, hendak memperingatkan dua lainnya, ketika Chun Yeowun 
berbicara kepada mereka. 

"Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhku 
begitu aku menghabiskan energiku?" 

'Bagaimana dia tahu itu?' 

Mereka bertiga terkejut. 

Di depan mata mereka yang bingung, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. 

Energi yang tidak menyenangkan mulai muncul dari tubuh Chun Yeowun, menyebabkan 
getaran menjalar di punggung mereka. 

Astaga! 

Pada saat itu, tangan kiri Chun Yeowun mengeluarkan Pedang Es Dingin dan tangan 
kanannya memegang Pedang Api. 

Saat pedang terlihat, mereka bertiga mengatakan hal yang sama. 

"Pedang Tak Terlihat !!!" 

Apa yang baru saja ditampilkan Chun Yeowun, yang diyakini telah menghabiskan 
kekuatannya, adalah Pedang Tak Terlihat legendaris yang hanya bisa dilepaskan oleh Guru 
Ilahi. 

'Kotoran! Apakah dia membodohi kita?' 

Catatan Editor ¹ * = Penting! Kami memutuskan untuk mengubah nama aslinya menjadi 
"Teknik Pedang Khusus" karena nama aslinya dapat menimbulkan kebingungan. Nama 
aslinya adalah "Teknik Pedang Hitam" dan kami khawatir akan timbul kebingungan karena 
kata "Hitam" biasanya dikaitkan dengan sangat teknik khusus dalam Novel ini Kami 
percaya pilihan Penulis bukanlah yang terbaik, jadi kami memutuskan untuk tetap 
menggunakan "Spesial" karena teknik itu tidak memberikan relevansi cerita apa pun. 

Source : 
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Chapter 397 
397: Second Generation Chun Ma (5) 

Penilaian Master Pedang Lee Wook benar. 

Bahkan jika seseorang adalah Guru Ilahi, selama dia adalah manusia, ada batasan untuk apa 
yang bisa dia lakukan. 

Itu normal bagi seseorang, bahkan untuk seorang Guru Ilahi, untuk akhirnya membuka 
celah ketika semua energi internal habis. 

Jika berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi kemenangan besar mereka. 

Kecuali bahwa ada dua hal yang tidak dia tebak dengan benar. 

'Jumlah energi internal yang luar biasa ini! Apakah ini berarti energi internal sebanyak ini 
tersisa meskipun menembakkan semua Pedang Udara itu untuk waktu yang lama?' 

Jumlah energi internal yang dimiliki oleh seorang Guru Ilahi, yang secara samar-samar 
dispekulasikan oleh Guru Pedang Lee Wook, bahkan tidak sebanding dengan tingkat Maha 
Guru. 

Ini karena energi internal di Chun Yeowun tampak berbeda. 

Untuk bisa memegang Pedang Udara dan mengendalikannya dengan akurasi itu membuat 
segalanya tampak aneh. 

Itulah mengapa mereka mengincar momen ketika Chun Yeowun akan berhenti 
menggunakan Sky Flash Air Sword. 

"Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhku 
begitu aku menghabiskan energiku? Bodoh." 

'Aduh, orang ini! Apakah ini berarti dia hanya berpura-pura menghabiskan kekuatan 
batinnya?' 

Rencana ini seharusnya bagus, tapi Master Pedang Lee Wook tidak menyadari bahwa 
seseorang juga bisa membodohinya. 

Yang mengejutkan, Chun Yeowun sengaja bertindak seperti itu untuk menipu mereka. 

'Tidak! Apakah dia mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini?' 

'A-pria macam apa dia?' 
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Mereka tidak pernah membayangkan bahwa, bahkan dalam situasi seperti itu, dia akan 
mencoba menipu mereka. 

Itu seperti Chun Yeowun sedang melihat ke dalam pikiran mereka. 

Apa yang lebih berbahaya daripada orang kuat adalah orang-orang yang tidak hanya kuat, 
tetapi juga cerdas. 

Dan baru-baru ini, penyebab semua kegagalan mereka berakhir hanya pada satu orang ini. 

'Orang ini terlalu berbahaya!' 

Untuk sesaat, itulah yang terlintas di benak mereka. 

Namun, bahkan jika mereka menyadarinya, pedang kekuatan qi yang tak terlihat, yang 
memancarkan api hitam dan es hitam, sudah siap untuk menyerang 3 Master Bela Diri. 

Hweeeing! 

Astaga! 

Pada akhirnya, sepertinya tidak ada jalan keluar. 

Mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi pedang tak terlihat yang legendaris. 

'Kak! Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk itu! Bahkan kemudian!' 

Dalam hal kekuatan, pasti ada perbedaan, tetapi mereka membanggakan diri karena 
memiliki dan melampaui Tubuh Bela Diri Ekstrim. 

Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, salah satu dari lima prajurit terkuat, Yi Mok, juga 
didorong mundur. 

"Haa!" 

Membidik kaki Chun Yeowun, Noh Do-kyung membuka Blade Ascension, sebuah teknik 
dari Blade Art. Crazy Sword Master, Cha Yunkang, membuka Sword Strike miliknya, salah 
satu jurus paling ekstrim. Dan Sword Master Lee Wook membidik hati Chun Yeowun 
dengan formasi kelima dari Extreme Art of Blade God. 

Chachachacha! 

"Su-kecepatan seperti itu!" 

"Apakah keterampilan seperti itu pernah ada sebelumnya?" 

Tekniknya sangat menarik sehingga semua orang kagum karenanya. 
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Ini adalah teknik yang diduga dari Dewa Pedang, yang dikenal sebagai yang terbaik di 
seluruh Wulin. 

Bahkan di antara para prajurit dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, satu-satunya yang 
telah benar-benar menguasai esensi Dewa Pedang adalah Enam Master Bela Diri dan Raja 
Pedang. 

Kekuatan yang mereka pegang di tangan mereka saat ini sulit dibandingkan dengan apa 
yang mereka gunakan sebelumnya. 

Tetapi tetap saja, 

'Apakah dia menggunakan kekuatan qi yang berbeda dengan kedua tangannya?' 

Mata ketiga Master Pedang, yang berada dalam situasi putus asa, melebar. 

Yang mengejutkan, pedang es hitam di tangan kiri Chun Yeowun dan pedang api hitam di 
tangan kanannya terbuat dari kekuatan qi yang berbeda. 

Terlebih lagi, pedang es hitam di tangan kirinya entah kenapa terasa familiar. 

"!?" 

Teknik yang terjadi di tangan kiri Chun Yeowun adalah Extreme Blade Art. 

Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Lee Wook sepanjang hidupnya, tidak mungkin dia 
tidak mengenalinya. 

'Tidak mungkin!' 

'B-bagaimana orang itu bisa menggunakan teknik ini?' 

Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. 

Itu bukan orang lain, tapi Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, yang menampilkan Seni 
Pedang Ekstrim. 

Itu bahkan tampak lebih waspada daripada ketika mereka menggunakannya. 

Ketiga Master terkejut ketika pedang dari Chun Yeowun datang untuk mereka. 

"Kak!" 

Chachachacha! 

Serangan kekuatan qi, yang dilakukan oleh mereka semua, bentrok dengan keras. 
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Semua orang di kastil Jin menahan napas dan menyaksikan konfrontasi. 

Guru Ilahi vs tiga Guru Tertinggi. 

Konfrontasi antara manusia super, yang tidak bisa dilihat di tempat lain, sedang 
berlangsung di depan mata mereka. 

Apa hasilnya? 

'A-apa ini?' 

Namun, tak lama kemudian, ketiga Master Pedang menjadi lelah. 

Hal-hal aneh terjadi saat mereka membuka kekuatan qi mereka. 

Cha Yunkang, yang menangani Pedang Es Hitam, tiba-tiba membeku. 

Jrrr! 

'Qi dingin macam apa ini?' 

Itu cukup dingin untuk menghentikan gerakannya. 

Bukan hanya itu, Lee Wook dan Noh Do-kyung tampaknya mengalami masalah dengan 
Pedang Api Hitam. 

'Apakah ini benar-benar sejenis pedang qi?' 

Noh Do-kyung, yang ahli dalam qi api, mencoba menciptakan api, tetapi apinya tidak 
seberapa dibandingkan dengan api hitam. 

Chachachang! 

Meskipun mereka telah jatuh ke dalam perangkap Chun Yeowun, mereka masih tiga dari 
Enam Master Bela Diri yang meramalkan bahwa mereka akan memiliki kesempatan yang 
sama untuk membunuh Chun Yeowun jika mereka bekerja sama. 

Namun, hasil yang bertentangan dengan jelas menunjukkan kepada mereka perbedaan 
antara seorang Guru Ilahi dan prajurit tingkat Maha Guru. 

Bahkan sebelum mereka bisa memahami situasinya, perubahan terus terjadi. 

"Hindari itu!" 

Lee Wook segera berteriak pada Cha Yunkang. 
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Terus-menerus membekukan serangan dari Cha Yunkang dengan es, Pedang Es Hitam 
Chun Yeowun hampir memenggal kepalanya. 

"Ugh!" 

Bingung, Cha Yunkang dengan cepat bergerak ke kiri, tetapi reaksinya sudah melambat. 

Pedang Es Hitam milik Chun Yeowun menancap tepat di bahu kanannya. 

keping! 

"Batuk!" 

Darah menyembur keluar dari mulut Cha Yunkang. 

Hawa dingin yang sangat dingin menembus bahunya. Dingin yang menusuk terasa lebih 
seperti luka daripada apa pun. 

Dia sangat ingin keluar dari sana, menjauh dan menciptakan jarak, tapi dia tidak bisa. 

Jeerrrr! 

"Ahhhh!" 

Jeritan meletus dari Cha Yunkang. Pedang, yang menembus bahunya, tiba-tiba memotong 
bagian atas tubuhnya menjadi dua. 

Terbelah menjadi dua dengan cara yang mengerikan, tubuhnya jatuh ke lantai. 

Retak! 

Yang mengejutkan, tubuh Cha Yunkang membeku dan hancur menjadi es batu saat 
menyentuh tanah. 

'Kak! Orang ini tidak bertingkah seperti manusia!' 

Lee Wook mulai memikirkan kembali rencananya. 

Apa yang seharusnya diseimbangkan oleh mereka bertiga sekarang berubah menjadi 
pertempuran dua orang, salah satunya mati. Tidak mungkin mereka bisa menangani Guru 
Ilahi sekarang. 

"Kamu seharusnya tidak mencari di tempat lain dalam pertempuran." 

"Apa?" 

keping! Api! 
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"Ugh!" 

Pedang Api Hitam menembus paha kiri Noh Do-kyung. Itu membakar daging dengan 
melepaskan asap hitam. 

'Saya tidak bisa memadamkan api!' 

Dia mencoba meningkatkan energi internalnya dan fokus pada pahanya, tetapi bukannya 
keluar dari api, sepertinya itu mengurangi rasa sakitnya. 

'Ini kacau! Kita tidak bisa melawan monster ini. Kita hanya bisa kabur dari sini.' 

Karena rasa sakit yang membakar, Noh Do-kyung sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak 
bisa membunuh Lord of the Demonic Cult. 

Yang berarti melanjutkan pertempuran tidak lebih dari kematian seekor anjing. 

Setidaknya dengan sisa kekuatan yang dia miliki, dia harus melakukan sesuatu yang 
berharga. 

Kaki kirinya sudah terluka, yang berarti tidak mungkin baginya untuk keluar dari tempat 
itu. 

'... Aku gagal kali ini, tapi lain kali kesalahan yang sama tidak akan terjadi.' 

Noh Do-kyung menatap Lee Wook dengan senyum pahit. 

Apa gunanya mempertahankan hidup setelah mencapai tujuh puluh? 

Jika dia bisa menyelamatkan anak muda di sampingnya, rasanya kematiannya tidak akan 
sia-sia. 

Bibir Noh Do-kyung membentuk senyum kaku sambil menatap Lee Wook. 

Lee Wook yang menatapnya gemetar saat melihat luka tusuk di paha Noh Do Kyung. 

'Haruskah aku lari?' 

Lee Wook bisa menebak apa yang ada di benak Noh Do-kyung. 

Lee Wook hendak berteriak tidak, tapi Noh Do-kyung melemparkan dirinya ke arah Chun 
Yeowun. 

Saat itulah Noh Do-kyung mendekat. 

Bang! 
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Noh Do-kyung mengambil pedang merah itu ke tangannya dan membantingnya ke tanah. 

Pada saat itu, saat lantai retak di bawah pedang, delapan pedang bergegas menuju Chun 
Yeowun. 

Chacha! 

Itu adalah teknik Delapan Pedang Dewa Pedang. 

Delapan pedang, yang mengelilingi Chun Yeowun, menunjukkan kekuatan ledakan yang 
luar biasa. 

Meskipun mereka dekat dengannya, Chun Yeowun tahu kelemahan utama dari teknik ini. 

'Jantung formasi.' 

Yang diperlukan hanyalah menyerang jantung dan segera setelah teknik itu akan mulai 
runtuh. 

Kelemahan sederhana, bagaimanapun, tidak banyak yang memiliki keberanian untuk 
memasuki tengah dari delapan pedang. 

Astaga! 

Chun Yeowun dengan berani menikam Pedang Api Hitam di tengah formasi tempat delapan 
pedang ditempatkan. 

"Dia juga tahu ini." 

Melihat Chun Yeowun, mata Noh Do-kyung menyipit. 

Tidak mungkin orang bisa mengetahui kelemahannya tanpa mempelajari tekniknya, tetapi 
Chun Yeowun mampu bertindak lebih cepat. 

Wooo! 

"Kuak!" 

Chun Yeowun mendekat dan pedangnya menembus jantung Noh Do-kyung. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Noh Do Kyung yang seharusnya mati karena itu tiba-tiba memeluk Chun Yeowun. 

Retak! 

Otot-otot mulai menonjol dari tubuh bagian atas Noh Do-kyung. 
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Dia memeluk Chun Yeowun dengan sekuat tenaga, bahkan ketika dia menderita. 

"Itu berhasil!" 

"?" 

"Menyadari formasi, saya tahu bahwa Anda akan datang tepat ke tengah yang merupakan 
titik lemah dari formasi." 

Itu adalah jebakan yang dibuat oleh Noh Do-kyung untuk menghentikannya. 

Dia siap menghadapi kematian, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Chun Yeowun 
mendekatinya. 

Sementara dia membuka tekniknya, dia juga menggunakan Seni Pembalikan Darah 
sehingga Pedang Api Hitam tidak akan menembus jantungnya. 

Saat Noh Do-kyung menangkap Chun Yeowun, dia berteriak sekuat tenaga. 

"Pergi dan lari!!!" 

Pesanan singkat. 

Tapi semua orang tahu apa artinya itu. 

Forces of Evil dan Forces of Great Heaven yang masih hidup, bahkan prajurit yang tersisa 
dari klan Blade God Six Martial, berlari tanpa melihat ke belakang. 

"Tangkap mereka!" 

"Jangan biarkan mereka lolos!" 

Semua prajurit dari Sekte Iblis dan Yulin yang mendengar perintah itu tidak bisa 
membiarkan mereka kabur begitu saja. 

Mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir dinding dan mencegah mereka melarikan 
diri. 

Namun, mereka yang selamat dari Sky Flash Air Sword adalah yang paling kuat, jadi 
perlawanan tidak cukup untuk menghentikan mereka. 

Selain, 

"Bahkan dengan lengan mereka dipotong?" 

"Apakah mereka benar-benar tidak bisa merasakan sakit?" 
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Apakah terputus atau tidak, para prajurit dari Pasukan Surga Agung tidak berhenti 
memanjat tembok. 

Mereka sudah kalah dalam pertempuran, jadi setidaknya mereka ingin hidup. 

Namun, karena jumlah mereka kecil, mereka bisa ditangkap kapan saja. 

"Ah!" 

Great Guardian Marakim dan Dual Martial Sword Wang Jing berusaha menangkap Lee 
Wook yang mencoba kabur dengan melompati tembok timur. 

Namun, saat mereka mencapainya, mereka dihadang oleh para pejuang dari klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri, yang memiliki tingkat Master Superior dan telah membuka Seni 
Pembalikan Darah. 

"Kami tidak akan membiarkanmu menyentuhnya!" 

"Kamu harus melewati kami untuk sampai ke Sword Master Lee Wook!" 

Tidak peduli seberapa hebat keduanya, mereka tidak bisa mengalahkan begitu banyak 
prajurit tingkat Master Unggul sekaligus. 

Mereka semua siap mati jika itu berarti mengeluarkan satu orang itu dari kastil. 

'Yang itu seharusnya tidak diizinkan pergi!' 

Sementara itu, Lee Wook melompati tembok. 

Dia bukan tipe orang yang mengabaikan kesempatan yang diciptakan oleh orang-orangnya 
yang mempertaruhkan hidup mereka demi dia. 

Tonjolan! 

Otot-otot tubuh bagian atas lebih besar dari Ko Wanghur dan mata Noh Do-kyung, yang 
memegang Chun Yeowun, bergetar. 

Menggoyang! 

"Kuak!" 

Dia adalah seorang pria yang mencapai batas tertinggi manusia dengan menggunakan Seni 
Pembalikan Darah. 

Secara alami, dia membanggakan dirinya karena berada di luar prajurit normal, tetapi 
bahkan saat itu, memegang Chun Yeowun terasa seperti otot-ototnya akan patah. 
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'A-kekuatan macam apa ini?' 

Itu tidak masuk akal. 

Dia, yang mencapai tingkat Maha Guru, menggunakan Seni Pembalikan Darah, namun dia 
mengalami waktu yang sulit. 

Itu wajar karena lawannya adalah seorang Guru Ilahi. 

Tapi tetap saja, bagaimana mungkin seorang manusia memiliki begitu banyak kekuatan? 

"Yah, aku berhasil memberi mereka waktu." 

Bahkan jika tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri, Lee Wook harus menjadi satu-
satunya yang melakukannya. Itu adalah hal yang paling penting. 

Gemetar! 

Otot-otot di kedua lengan tercabik-cabik dan segera setelah darah mulai menyembur 
keluar. 

Ada batasan berapa lama dia bisa mengikat seorang Guru Ilahi. 

"Lord of the Demonic Cult, kamu adalah monster! Bagaimana kalau kita menuju dunia 
bawah bersama-sama?" 

Gemetar! 

Saat tubuh Noh Do Kyung bergetar, pembuluh darah mulai pecah. 

Dalam Seni Pengembalian Darah, ada rahasia penghancuran diri dengan membiarkan 
energi internal seseorang meledak. 

Semakin tinggi energi internal, semakin kuat dan besar ledakannya. Dia yakin tidak ada 
yang bisa menahan ledakan itu. 

"Bahkan monster sepertimu tidak akan bertahan kali ini..." 

"Semua orang sebelum kamu mengatakan hal yang sama." 

"Apa?" 

Itu pada saat itu. 

Retak! 

"Kuaaaaaakk!" 
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Sengatan listrik mulai menjalar di tubuh Chun Yeowun dan tak lama kemudian mencapai 
Noh Do-kyung. 

Saat tubuhnya bertemu dengan kejutan, lengan Chun Yeowun mulai menjadi lebih kuat. 
Dan Noh Do-kyung, yang menahannya, terkoyak dari dalam. 

Air mata! 

"Kuakkkkk!" 

Noh Do-kyung, yang lengannya robek, menjerit kesakitan. 

Karena pengorbanan, Lee Wook berhasil melarikan diri dari kastil dan sudah menuju ke 
timur. 

Dia sudah berlari ke jarak yang jauh dengan sekuat tenaga yang bisa dia kumpulkan. 

Dalam pandangannya, kastil segera menjadi kecil. 

'Kuak!' 

Mata Lee Wook dipenuhi rasa malu saat dia berlari, namun dia selamat dan harus 
menyampaikan informasi itu kepada yang lain. 

Menitik! 

Darah menetes dari mulutnya. 

Satu hal yang jelas. 

Mereka adalah musuh yang harus dilenyapkan. 

Jika mereka tidak membunuh Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, generasi mereka akan 
mati. 

'Nikmati kemenangan ini sekarang, Lord of the Demonic Cult. Tidak peduli seberapa kuat 
Anda, selalu ada kelemahan.' 

Ada banyak cara untuk menjatuhkan Chun Yeowun, bahkan jika itu bukan konfrontasi 
langsung. 

Misalnya, jika anggotanya yang berharga diculik, tidak peduli seberapa dingin Yeowun, dia 
tidak akan berhenti gemetar ketakutan. 

Meskipun dia tidak berbalik dan berlari seperti pengecut, Lee Wook bersumpah pada 
dirinya sendiri. 
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'Jika 'dia' kembali, Penguasa Sekte Iblis akan menghilang dari Wulin...' 

keping! 

"Kuak!" 

Master Pedang Lee Wook melihat ke bawah di dadanya yang membakarnya perlahan. 

Meretih! 

Asap mulai keluar dengan suara terbakar. 

Yang mengejutkan, Pedang Api Hitam menembus dadanya. 

"I-ini adalah..." 

Itu adalah Pedang Api Hitam, pedang tak terlihat yang digunakan Chun Yeowun, Penguasa 
Sekte Iblis. 

Master Pedang Lee Wook menoleh ke arah Kastil Jin dengan tatapan tidak masuk akal. 

Source : 
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Chapter 398 
398: Rise to the Five Strongest Warriors (1) 

Sekitar lima mil jauhnya dari Kastil Jin terdapat pegunungan Bihyeon. 

Beberapa pohon berdiri di puncak gunung. 

Di antara pohon-pohon itu ada seseorang yang dengan anggun berjinjit di dahan pohon 
pinus tertinggi. 

Itu adalah pria tak dikenal yang mengenakan jubah hitam panjang dan topi bambu. 

Dia berdiri di cabang selama sekitar setengah jam dan melihat ke suatu tempat, tidak 
mengalihkan pandangannya dari tempat itu. 

Arah Kastil Jin adalah tempat di mana pria berjubah hitam itu melihat ke arah. 

"Itu terlalu jauh sehingga aku tidak bisa melihat dengan baik." 

Pria ini sedang dilihat oleh pria lain dari bawah. 

Seorang pria dengan perban di wajahnya berdiri tepat di bawah pohon pinus. 

Bahkan tanpa berdiri di dahan, berada di puncak gunung saja sudah cukup untuk melihat 
daratan luas di bawah. 

Namun, semuanya sangat kecil sehingga bahkan orang-orang tampak seperti debu halus. 

'Apakah dia benar-benar bisa melihat Kastil Jin?' 

Dia memiliki keyakinan yang kuat pada keterampilannya, tetapi tidak peduli seberapa 
keras dia fokus, tidak ada yang bisa dilihat dengan baik. 

Melihat Kastil Jin terasa aneh. 

Tetapi melihat bahwa pria di pandangan cabang tidak pernah jatuh dari Kastil Jin, 
sepertinya dia bisa melihat sesuatu. 

Itu adalah momen bertanya-tanya apa yang sebenarnya bisa dia lihat. 

Bang! 

'Hah?' 

Pria di dahan segera turun dari pohon pinus. 
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Dia tidak hanya turun secara normal, dia menghancurkan pohon untuk mencapai tanah. 

"Tuan Pedang-Bl." 

Yang mengejutkan, identitas sebenarnya dari pria di cabang itu adalah Blade Lord, kepala 
klan Blade God Six Martial. 

Dia secara pribadi datang ke tempat ini untuk mengamati pertempuran yang terjadi di 
kastil. 

Blade Lord membuka mulutnya dan berbicara kepada pria yang kebingungan dengan 
perban. 

"Kami sedang menuju kembali." 

Ketika dia mengungkapkan niatnya untuk kembali, mata pria yang diperban itu dipenuhi 
dengan kebingungan. 

Seandainya acara besar berjalan sesuai dengan rencana semula, Blade Lord tidak akan 
memiliki reaksi netral seperti itu. 

"Tuan Pedang. Jika ada kemunduran dalam rencana, bagaimana kalau kita mengirim 
pasukan pembantaian kita? " 

"... itu benar-benar kekalahan. Tidak peduli siapa yang kami kirim, kami tidak akan 
mendapatkan hasil yang diinginkan." 

"Menghilangkan kekalahan?" 

Pria berbalut perban tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Rencananya adalah sesuatu yang semua orang berusaha keras untuk waktu yang lama. 

Dari memanipulasi pangeran tertua Istana Kekaisaran hingga menanam mata-mata di klan 
Yulin, semuanya adalah dasar untuk hari ini. 

"Huh...bagaimana itu bisa terjadi..." 

Jika ini gagal, maka kemarahan Blade Lord tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 

Pria yang diperban itu gemetar ketakutan. 

Sebuah suara tenang menanggapi pria berbalut yang sangat ketakutan. 

"Itu tidak masalah. Saya berhasil mendapatkan sesuatu yang lebih penting." 

Setelah mendengar kata-kata itu, mata pria yang diperban itu menyala. 
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Reaksi yang dia terima benar-benar berbeda dengan apa yang awalnya dia pikir akan dia 
lihat. 

Suara Blade Lord tampak meninggi, bahkan senang. 

Kepada pria yang bingung, Blade Lord berbicara. 

"Karena akhirnya aku menemukannya." 

"Dia?" 

"Dewa Iblis!" 

Mata Blade Lord, yang melihat melalui topi bambu, berkedip. 

Beberapa jam kemudian. 

Suara-suara di kastil Jin, yang penuh dengan jeritan dan ratapan para pejuang, akhirnya 
mereda. 

Di dalam Kastil Jin, yang hancur karena perang, berbau darah. 

Orang-orang hanya bisa mengerutkan kening pada jumlah mayat yang tergeletak di lantai 
kastil. 

Jumlah veteran yang meninggal hampir 600 dan jumlah yang terluka lebih dari 1000. Itu 
bisa disebut pertempuran terbesar yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. 

Dan pemenang pertempuran adalah pasukan sekutu dari Sekte Iblis dan Yulin. 

Para pemimpin organisasi Kekuatan Jahat dan Kekuatan Surga Besar adalah satu-satunya 
yang selamat dari pertempuran brutal ini. 

"Kuek! Bunuh aku! Aku bilang bunuh aku!" 

"Kebaikan. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Anda harus membayar untuk perbuatan 
jahat yang Anda lakukan." 

Orang-orang mencoba bunuh diri karena bawahan mereka meninggal, tetapi mereka 
tertangkap sebelum mereka bisa bunuh diri. Yulin selalu memperhatikan Kekuatan Jahat. 

Berbeda dengan Forces of Evil, pertempuran klan Blade God Six Martial berakhir dengan 
agak menakutkan. 

Itu bukan karena para prajurit dari Sekte Iblis tidak memiliki belas kasihan. 

"... mereka adalah orang-orang yang mengerikan." 
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"Mereka tidak meninggalkan siapa pun?" 

Enam Pedang, termasuk Ko Wanghur dan Bakgi, gemetar melihatnya. 

Mayat-mayat yang mereka lihat kepalanya tertiup angin. 

Sebagian besar prajurit dari klan Blade God Six Martial tewas di medan perang, tetapi para 
prajurit dari Sekte Iblis berhasil menangkap delapan dari mereka, serta satu master. 

Namun, tiba-tiba, kepala mereka membengkak dan meledak pada saat yang bersamaan. 

Sesuatu yang ditanam di kepala mereka tampaknya telah diaktifkan pada saat yang sama 
yang menjadi alasan mengapa mereka semua mati bersama. 

"Mereka cukup teliti." 

Itu bahkan membuat Great Guardian Marakim menjadi kaku. 

Perilaku Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang sangat aneh. Siapa pun yang memimpin mereka 
benar-benar memastikan bahwa tidak ada yang bisa tertangkap atau membocorkan 
informasi apa pun. 

Informasi apa yang mereka takutkan untuk diungkapkan? 

'Tetapi bahkan mereka pasti tidak mengharapkan ini.' 

Kedua matanya menatap seseorang. 

Kr! 

Masih ada seorang lelaki tua dengan kepala botak dengan tubuh yang tersentak-sentak 
karena guncangan. Tidak hanya rambutnya yang hilang, bahkan alisnya juga terbakar 
hingga garing. 

Rasa sakit dan penderitaan yang dialami pria itu benar-benar menakutkan. 

Kedua lengannya terkoyak dan darah hitam menetes dari sudut mulutnya. 

Noh Do-kyung Master Pedang Api. 

"Ini ... monster ini ..." 

Noh Do-kyung, yang terlihat seperti orang yang kehilangan akal dan jiwanya, terus 
menggumamkan kata-kata itu. 

Yang berharga adalah ketika kepala semua orang mulai meledak, Chun Yeowun berhasil 
mengeluarkan cacing dari kepalanya. 
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Darah hitam yang mengering adalah buktinya. 

'Seberapa jauh ke depan kekuatan Lord saat ini mencapai?' 

Seperti yang selalu dia rasakan, Chun Yeowun sangat berbeda dari para bangsawan 
lainnya. 

Dia tidak tahu di mana batasnya. 

Dia mulai berharap bahwa keinginannya untuk menyaksikan Chun Ma kedua akan menjadi 
kenyataan. Mungkin Chun Yeowun benar-benar adalah generasi kedua Chun Ma. 

Sementara itu Yulin dan Sekte Iblis berselisih karena satu masalah terakhir. 

Nam Gung-kyong yang selamat. 

Hu Bong berhasil memotong lengan Nam Gung-kyong yang berusaha kabur. 

Secara kebetulan Pemimpin Moyong Kang berada di atas tembok kastil juga. Begitulah cara 
dia bisa menghentikan Hu Bong. 

"Dia ditangkap oleh kami. Bahkan jika kita berada dalam aliansi, Anda harus mengikuti 
aturan. Bagaimana Anda bisa memaksa kami untuk menyerahkan tahanan kami kepada 
Anda?" 

Yulin tidak mau melepaskan Nam Gung-kyong. 

Sudah mengejutkan mengetahui peran Nam Gung-kyong. 

Nam Gung-kyong adalah pemimpin organisasi, sesuatu yang dia ciptakan di belakang 
punggung Yulin, dan diam-diam bergandengan tangan dengan klan Blade God Six Martial 
dalam pertempuran. 

'Jika kita membiarkan mereka membawanya, rahasia dalam faksi Yulin kita akan 
terungkap.' 

'Selain itu, jika kita menyerahkannya ke Sekte Iblis, kemungkinan menemukan informasi 
dan menyalahgunakannya akan meningkat. Kita seharusnya tidak membiarkan ini terjadi.' 

'... informasi dari organisasi hanya perlu digunakan demi faksi Yulin.' 

Semua orang dari Pasukan Surga Besar tewas dalam pertempuran. 

Dan satu-satunya orang yang selamat dari organisasi itu harus dibunuh di tempat karena 
dia adalah musuh. Dia tidak bisa digunakan sebagai tahanan. 

"Kalian menangkapnya?" 
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"Iya." 

Hong Pilwoo menjawab. 

Bagi mereka, Hu Bong adalah seseorang yang bertujuan untuk merenggut nyawa Nam 
Gung-kyong. 

Sungguh lucu bagi Hu Bong mendengar bahwa para pemimpin Yulin berusaha mengambil 
keuntungan karena telah menangkap orang yang terluka itu. 

"Permisi, Pemimpin Nam Gung-kyong. Bukankah kamu melarikan diri karena aku 
memotong lenganmu dengan pedangku?" 

Hu Bong bertanya pada Nam Gung-kyong, yang diikat dengan tali dan ditawan. 

Mendengar itu, bahkan tanpa melakukan kontak mata, Nam Gung-kyong bergumam. 

"Tidak ada hal seperti itu." 

"Hah! Luka di lenganmu pasti juga terbakar, tidak bisakah kamu mengingatnya? Kamu 
benar-benar pria yang tidak memiliki tulang belakang. " 

Wajah Hu Bong memerah saat dia perlahan mulai kesal. 

Jika bukan demi aliansi, tangannya, yang berkedut, pasti sudah membunuh pria itu. 

"Saya ditangkap oleh pemimpin Moyong Kang dan Hong Pilwoo, saya tidak tahu apa yang 
Anda bicarakan." 

Nam Gung-kyong berbicara dengan canggung saat identitas aslinya terungkap. 

Namun, Nam Gung-kyong tidak punya pilihan lain selain berpihak pada Yulin. 

"Aku seharusnya tidak pernah ditipu oleh orang-orang itu." 

Kultus Iblis akan merobeknya untuk mengetahui segala sesuatu tentang organisasi dan 
kematiannya akan menjadi hasil yang jelas. Dia akan disiksa agar mereka mendapatkan 
informasi yang mereka inginkan. 

"Tetap saja, bukankah kamu yang menangkapnya, Hu Bong?" 

"Tuan." 

Ketika Hu Bong mulai kesal, Chun Yeowun datang ke arah mereka setelah menangkap Noh 
Do-kyung. 
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Tidak seperti ketika berhadapan dengan Hu Bong, saat Chun Yeowun muncul, para 
Pemimpin menjadi kaku. 

'Bahkan jika itu adalah Lord of Demonic Cult, kita seharusnya tidak menyerahkannya 
begitu saja.' 

'Kekuatannya tidak normal.' 

Mereka berdua ketakutan dalam hati karena mereka melihat monster dengan mata kepala 
sendiri. Namun, kerugian yang akan mereka hadapi karena kehilangan Nam Gung-kyong 
terlalu besar. 

'Pemimpin yang hebat!' 

Hong Palwoo, seorang pemimpin, melirik ke arah Pemimpin Besar Yi Mok, meminta 
bantuan. 

Dan dia maju ke depan, karena itu hanya pantas bagi para pemimpin dari masing-masing 
pihak untuk berbicara. 

'Hm...' 

Nam Gung-kyong mengirim pesan telepati ke Yi Mok. 

[Saya minta maaf! Jika aku diambil alih, informasi organisasi dan rahasia di dalam faksi 
semuanya akan jatuh ke tangan Sekte Iblis... jika itu terjadi, tidak hanya Pasukan 
Kehakiman tetapi seluruh Yulin akan berada dalam bahaya besar, kan? baik-baik saja 
dengan itu?] 

Alasan mengapa para pemimpin bertindak sejauh ini untuk melindunginya adalah karena 
mereka juga mendengar pesan yang sama dari Nam Gung-kyong. 

Sambil merenungkan apa yang harus dilakukan, ketika dia mendengar suara itu, Yi Mok 
sepertinya mengambil keputusan. 

'Ada kebenaran dalam kata-kata Nam Gung-kyong.' 

Rasanya berbahaya untuk membiarkan Sekte Iblis tahu lebih banyak tentang informasi dari 
faksi Yulin. 

Meski begitu, pertempuran itu membuktikan bahwa Sekte Iblis jauh lebih kuat dari 
sebelumnya. 

'Jika kita membiarkan dia menjadi lebih kuat, keseimbangan dalam tiga faksi utama 
mungkin akan benar-benar terganggu.' 

Pemimpin Besar Yi Mok yang sedang berjuang akhirnya memutuskan untuk membantu. 
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Untuk tidak membiarkan Nam Gung-kyong diambil. Itulah keputusan yang diambil Yi Mok. 

Pak! 

Yi Mok, yang mengambil keputusan, melangkah keluar di depan para pemimpin dan 
berbicara kepada Chun Yeowun dengan berani. 

"Tuan Chun, Anda dapat memahami ini, kan?" 

"Permisi?" 

"Bahkan jika orangmu berhasil melukai pemimpinnya, pada akhirnya, dua pemimpin kita 
yang menangkapnya, memastikan bahwa dia tidak melarikan diri. Mengingat hal ini, Anda 
tidak dapat menyangkal bahwa hidupnya harus diberikan kepada kita. aku tidak bisa..." 

"Fiuh." 

Sebelum Yi Mok selesai berbicara, Chun Yeowun menghela nafas dan menarik sesuatu 
dengan tangannya. 

Woong! 

"Huk! B-tubuh!" 

Tubuh Nam Gung-kyong, yang berada di belakang para pemimpin, melayang ke udara dan 
terbang ke arah Chun Yeowun. 

Yi Mok menangkapnya dalam proses. 

Pak! 

"A-apa ini!" 

Dia menjadi marah karena tindakan tiba-tiba dari Chun Yeowun. 

Chun Yeowun bahkan tidak peduli dan menariknya. 

Woong! 

'Kekuatan apa!' 

Kekuatan itu mendebarkan untuk dirasakan. 

Nam Gung-kyong terjebak di antara kekuatan dua kepala utama Wulin, Pemimpin Besar 
dan Penguasa Sekte Iblis. 

"Pemimpin Hebat! Jangan lepaskan!" 
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Namun, bahkan ketika Yi Mok mencoba menahannya dengan paksa, celah kekuatannya 
terlalu lebar. 

Setelah tidak bisa bertahan terlalu lama, pakaian Nam Gung-kyong tiba-tiba robek. 

Air mata! 

"P-pemimpin hebatrrr!" 

"Ini!" 

Menangis! Air mata! 

"Eiik!" 

Tubuh Nam Gung-kyong segera melayang dan jatuh ke tangan Chun Yeowun. 

Nam Gung-kyong, yang kepalanya berada di tangan Chun Yeowun, menjadi pucat tidak 
tahu harus berbuat apa! 

"A-apa ini?" 

"Pemimpin Nam Gung-kyong!" 

Chun Yeowun memandang Yi Mok dan para pemimpin Pasukan Keadilan dengan senyum 
sinis. 

"Kamu mengatakan bahwa dia milik orang yang menangkapnya, jadi nyawa orang ini 
sekarang ada di tanganku, kan? 

Source : 
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Volume 5 
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Chapter 399 
399: Rise to the Five Strongest Warriors (2) 

Apakah dia baru saja memprovokasi Pemimpin Besar? 

'Ini...' 

Pemimpin Besar Yi Mok dan para pemimpin Pasukan Keadilan tidak bisa berkata-kata. 

Melihat Nam Gung-kyong di tangan Chun Yeowun, tidak ada yang bisa menolak lagi. 

Dia dengan cerdik menggunakan kata-kata mereka untuk melawan mereka. 

"Kalau begitu aku akan mengambil yang ini." 

Mengepalkan! 

Ketika tidak ada lagi yang keberatan, Chun Yeowun mengepalkan tangannya yang 
memegang kepala Nam Gung-kyong. 

Nam Gung-kyong menatap Yi Mok dengan tatapan merenung dan berteriak. 

"Hebat-Pemimpin Hebat! Bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja! Jika saya diambil 
oleh mereka, maka ... " 

"Diam." 

Tatatat! 

"Hmm! Hmpp!" 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chun Yeowun menekan titik darah di 
tenggorokannya. 

Setelah titik darahnya ditekan, Nam Gung-kyong tidak bisa melakukan apa-apa selain 
mengerang. 

Poong Chungwun, pemimpin ke-6, yang melihat situasi itu terjadi di depannya, maju 
selangkah dan berbicara. 

"Ya ampun, Tuan Chun. Memiliki beberapa kesopanan untuk aliansi. Tidak bisakah kamu 
menyerahkan Nam Gung-kyong kepada kami? Dia adalah pemimpin Pasukan Keadilan juga, 
hanya mengatakan. " 

Berbeda dengan pemimpin lainnya, hanya Poong Chungwun yang mengenal Chun Yeowun. 
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Mempertimbangkan hubungan mereka, dia mencoba untuk tidak ikut campur dalam setiap 
situasi, tetapi berpikir bahwa menyerahkan Nam Gung-kyong agak berbahaya, jadi dia 
memutuskan untuk berbicara. 

Terlepas dari intervensinya, Chun Yeowun tidak melepaskan Nam Gung-kyong. 

Bingung, Poong Chungwun mengangkat suaranya. 

"A-apakah kamu benar-benar akan bertindak seperti ini?" 

Tanpa berkedip, Chun Yeowun bertanya. 

"Pemimpin Chungwun, jika itu kamu, apakah kamu akan melepaskan musuh yang mencoba 
membunuhmu?" 

"Yah, itu akan..." 

Memang benar bahwa Yulin terbagi di kastil Jin dan Nam Gung-kyong adalah kepala 
organisasi yang ingin mengeksekusi Chun Yeowun dan semua prajurit dari Sekte Iblis. 

Ketika Poong Chungwun tidak menjawab, Chun Yeowun menatap para pemimpin lainnya 
dan berbicara dengan nada dingin. 

"Menggunakan kesopanan pada aliansi untuk membuat segalanya berjalan sesuai 
keinginanmu adalah jalan keluar yang mudah. Apa kalian semua berusaha melindungi Nam 
Gung-kyong sebagai rekan kerja kalian?" 

Woong! 

Ketika Chun Yeowun mengulurkan tangannya, salah satu mayat dari Kastil Jin terbang ke 
arahnya. 

Salah satu anggota tubuh organisasi, yang kepalanya telah dipenggal, terbang masuk. 

Mereka adalah orang-orang yang kehilangan rasa sakit dan emosi mereka, orang-orang 
yang tidak akan mati kecuali kepala mereka dipenggal. 

"Apakah kamu takut benda yang dia gunakan ini akan masuk ke dalam Sekte kita?" 

"I-itu adalah ..." 

"Jika kamu ingin melindungi Nam Gung-kyong sejak awal, bukankah kamu seharusnya 
membujuknya sebelum pertempuran untuk memperkuat jumlahmu?" 

"..." 

Para pemimpin tidak bisa menanggapi kata-kata itu sama sekali. 
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Seperti yang dikatakan Chun Yeowun, hanya ada satu alasan bagi Yulin untuk melindungi 
Nam Gung-kyong. 

Metode Tubuh Bela Diri Ekstrim. 

Itu untuk mencegah jatuhnya prosedur yang menciptakan non-manusia yang tidak 
merasakan sakit. Mereka takut itu bisa jatuh ke tangan Sekte Iblis. 

Tentunya Yulin bisa mencoba menggunakannya juga, tapi itu tidak akan seseram 
membiarkan Sekte Iblis memilikinya. 

Tidak ada satu orang pun yang membuka mulut mereka, kecuali Yi Mok. Dia sangat hati-
hati membuka mulutnya dan mulai berbicara. 

"Tuan Chun, saya akan jujur kepada Anda. Seperti yang dilihat semua prajurit di kastil, 
keterampilan itu terlalu berbahaya. Seperti yang Anda katakan, saya khawatir itu 
disalahgunakan oleh Sekte." 

Pemimpin Besar Yi Mok mengungkapkan pendapatnya tanpa lapisan gula itu. 

Hanya ada satu alasan mengapa dia jujur. 

Karena selalu ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di faksi mana pun, dia 
bertanya kepada Sekte Iblis tentang menjaga Nam Gung-kyong karena dia terlalu khawatir 
tentang bocornya informasi. 

'Ah!' 

Mendengar kata-kata Yi Mok, Hong Palwoo dan Moyong Kang mengaguminya di dalam hati 
mereka. 

Jelas, berbicara seperti ini berarti kesempatan Lord Chun mengambil Nam Gung-kyong 
dengan paksa dihilangkan. 

Bahkan Jegal Yong-un mengapresiasi dan melanjutkan. 

"Persis. Seperti yang dikatakan Pemimpin Besar Yi Mok, kami prihatin dengan pelecehan 
semacam itu. Jika Lord Chun tidak memiliki niat seperti itu, Anda harus menghukumnya 
sesuai dengan Wulin. Menempatkannya di penangkaran bukanlah masalah, kan? " 

'Oh!' 

Selain tudingan dari Yi Mok, ucapan Jegal Yong-un membuat para pemimpin lainnya 
diliputi kegembiraan. 

Akibatnya Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, kehilangan alasan untuk mengambil Nam 
Gung-kyong. 
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Jika dia mengambil tahanan dengan paksa, itu seperti mengatakan bahwa dia memiliki niat 
untuk menggunakan teknik bela diri yang ekstrem itu. 

'Lord of the Demonic Cult, kali ini kamu harus menyerah.' 

'Bisakah kamu benar-benar keluar dan mengatakan bahwa kamu memiliki niat jahat di 
tempat para prajurit Yulin berkumpul?' 

Apa pun pilihan yang dibuat, itu bermanfaat bagi Yulin. 

Jika dia menyerahkan Nam Gung-kyong, maka mereka akan belajar tentang teknik yang dia 
gunakan dan jika Chun Yeowun masih bersikeras untuk membawanya pergi, mereka dapat 
menyebarkan berita bahwa Sekte Iblis mencoba menggunakan teknik berbahaya. 

Mereka semua berpikir bahwa Chun Yeowun dalam masalah. 

Chun Yeowun, yang diam, menggelengkan kepalanya. 

'Bahkan jika Anda pintar, tidak ada jawaban yang menguntungkan untuk situasi khusus 
ini.' 

Melihat itu, Jegal Yong-un mengerucutkan bibirnya, yakin bahwa rencananya berhasil. 

Dan Chun Yeowun menjawab. 

"Ada benarnya pernyataan itu." 

Bahkan Enam Pedang, yang berada di dekatnya, terkejut mendengar kata-kata Chun 
Yeowun. 

Sepertinya dia benar-benar siap untuk menyerahkan pria itu kepada Yulin. 

'Iya!' 

Jegal Yong-un, yang berpikir bahwa Chun Yeowun sedang melangkah mundur, 
memutuskan untuk mendorong peruntungannya lebih jauh dan membuat Chun Yeowun 
semakin tidak nyaman. 

"Bagaimanapun, Tuan Chun juga di bawah bimbingan surga. Saya tahu bahwa Tuan Chun 
tidak memiliki niat jahat seperti itu." 

Dia sengaja mendorong Chun Yeowun. 

Jika mereka menggunakan kekuatan, tidak ada yang bisa melawan Chun Yeowun. 

Itu sebabnya dia menggunakan kata-kata. Selanjutnya, dia berbicara kepada anggota Yulin. 
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"Pemimpin, bisakah kamu membawakanku pemimpin Nam gung-kyong..." 

"Tunggu." 

"... apa itu?" 

Ketika Chun Yeowun tiba-tiba menghentikannya, Jegal Yong-un yang cemas bertanya 
dengan hati-hati. 

Tidak mungkin dia bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini, namun, fakta bahwa Chun 
Yeowun adalah seorang Guru Ilahilah yang membuatnya gemetar. 

"Mari kita perjelas ini." 

"Maksud kamu apa?" 

"Kekuatan Surga Besar sebagai anggota lain dan juga kepala mereka, seseorang bernama 
Hoe-ju." 

"Itu adalah informasi yang dikirim Lord Chun kepada Pemimpin Besar kita, kan?" 

Chun Yeowun adalah orang yang mengirim informasi mengenai organisasi yang tidak 
diketahui oleh faksi Yulin. 

Berdasarkan hal itu, Angkatan Kehakiman dapat mengetahui jejak anggota yang bergabung 
sebelum perjanjian. 

Namun, pria bernama Hoe-ju dan anggota lainnya tidak dapat ditemukan. 

Karena Nam Gung-kyong memiliki posisi tinggi dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya 
yang tahu tentang Hoe-ju, mereka berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk 
menemukannya. 

"Tangkap mereka." 

'Ah?' 

Jegal Yong-un menyadari apa arti kata-kata Chun Yeowun. 

Pria ini, dia benar-benar jenis Tuhan baru yang tidak pernah dimiliki oleh Sekte Iblis 
sebelumnya. 

Dengan suara penuh tekad, Jegal Yong-un berbicara. 

"Kami akan! Itu adalah sesuatu yang telah dipercayakan oleh Lord Chun kepada kami, jadi 
pasti akan melihatnya. Tolong percaya pada kami." 
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"Anda harus. Jika Anda gagal menangkap mereka, saya tidak akan pernah memaafkan 
Pasukan Keadilan atau Yulin, yang pada akhirnya akan menciptakan masalah bagi Sekte 
saya." 

"!?" 

Ekspresi Jegal Yong-un berubah masam pada peringatan itu. 

Daripada permintaan, itu terdengar lebih seperti ancaman. Kata-kata itu lebih dekat 
dengan intimidasi. 

Jegal Yong-un menjawab dengan ragu-ragu, mengetahui bahwa itu bukanlah kata-kata yang 
penuh dengan kebencian. 

"Kuek. Saya mengerti. Itu tidak akan pernah terjadi." 

"Bagus. Maka Anda bisa membawanya. " 

Mendengar kata-kata itu, Jegal Yong-un bertanya pada bawahan Jacheong. 

"Bawa dia, Jacheong." 

"Oh, ya, pemimpin ke-13." 

Pria itu mendekat dan mencoba mengangkat Nam Gung-kyong yang berlumuran darah. 

Puk! 

"Kuek!" 

Menitik! 

Darah gelap mengalir dari mata bengkak Nam Gung-kyong. 

Mengejutkan, dahinya yang lebar ditusuk dengan pedang dalam sekejap. 

Gemetar. 

Nam Gung-kyong bergetar hebat sebelum dia jatuh. 

'!!!' 

Semua orang tercengang saat mereka menatap kosong pada Nam Gung-kyong yang sudah 
mati. 

Pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba, tidak ada pemimpin yang bisa menyembunyikan 
keterkejutan mereka. 
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"Ini, apa ini?! Bukankah kamu memutuskan untuk menyerahkannya kepada kami ?! " 

Wajah Jegal Yong-un memerah saat dia berteriak. 

Tidak disetujui bahwa tawanan akan diserahkan dan kemudian tidak dibunuh. 

Chun Yeowun berbicara dengan ekspresi dingin. 

"Aku tidak ingat pernah mengatakan bahwa aku akan memberikannya padamu hidup-
hidup." 

"A-apa!" 

Semua orang terdiam saat mereka melihat Chun Yeowun, yang berbicara dengan cara yang 
memprovokasi. 

'Memang!' 

Hu Bong, yang melihat ini, dan Enam Pedang, yang mendengarkan, semuanya tersenyum. 

Tidak mungkin bagi Chun Yeowun, Tuhan yang mereka kenal, untuk hanya menyerahkan 
apa yang menjadi miliknya dengan begitu sopan. 

Di sisi lain, Yi Mok membalas dengan keras. 

"Lord Chun, ini bukan situasi untuk bertindak seperti ini. Ini adalah tindakan yang terlihat 
seperti kamu menghina kami." 

"Menghina?" 

"Benar, bagaimana kamu bisa membunuh Nam Gung-kyong, yang kamu putuskan untuk 
diserahkan kepada kami!" 

Yi Mok mengarahkan jarinya ke orang mati itu. 

Kematian seperti itu tidak adil bagi seorang pria yang mencoba untuk hidup melalui perang 
menggunakan setiap taktik yang dia bisa. 

Chun Yeowun dengan tenang bertanya pada Yi Mok yang sangat marah. 

"Apakah Anda bertentangan dengan apa yang baru saja dikatakan pemimpin Jegal?" 

"Apa hubungannya itu ..." 

"Dia baru saja mengatakannya beberapa saat yang lalu. Dia berkata untuk menghukum 
orang ini dengan cara Wulin, kan?" 
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"Apa!?" 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun menatap Jegal Yong-un. 

Jegal Yong-un terkejut dengan kata-kata itu. 

Jelas dia mengatakan itu, tapi itu hanya untuk menekan Chun Yeowun. 

Tapi dia hanya menggunakan kata-kata itu sebagai alasan untuk membunuh pria itu? 

"Ah tidak. Tuan Chun. Apa yang saya katakan sebelumnya tidak berarti ... " 

Gooooo! 

"Hah!" 

Dengan peningkatan energi yang tiba-tiba, orang-orang yang hadir di sekitar menjadi kaku. 

Rasanya seperti mereka berdiri di lereng dengan pisau di leher mereka. 

Jegal Yong-un membuka bibirnya yang dingin. 

"The... Raja Kegelapan!" 

Orang yang melepaskan energi itu adalah Marakim. Dia berdiri di sebelah kiri Chun 
Yeowun. 

Seorang pria yang terkenal membawa kematian. 

Marakim berbicara dengan suara rendah. 

"Pemimpin Jegal, menurutmu siapa yang berdiri di depanmu?" 

"Ap..." 

"Apakah Anda mencoba mengubah kata-kata yang Anda ucapkan kepada Tuhan? Jika itu 
masalahnya, aku tidak akan memaafkanmu!" 

Rasanya seperti Marakim siap membunuhnya kapan saja. 

Jegal Yong-un mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. 

Woong! 

'Ah! Kapan?' 

Tiba-tiba, para anggota Sekte Iblis berkumpul di sekelilingnya. 
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Seolah-olah mereka memprotes karena menghina Tuhan mereka. 

Dengan suara mencibir, Chun Yeowun berbicara kepada para pemimpin yang kebingungan. 

"Yah, jika dia adalah pria yang memukul punggungmu, bukankah tidak apa-apa mengambil 
kembali mayatnya? Apa yang disebut teknik yang kamu khawatirkan akan disalahgunakan 
tidak akan terjadi sekarang." 

'Apa? Apakah itu berarti dia tidak pernah bermaksud menggunakan teknik itu?' 

Mendengar kata-kata itu, setiap pemimpin bingung. 

Tidak perlu teknik itu. 

Para pemimpin tidak tahu, tetapi orang yang mengembangkan teknik itu saat ini berada di 
Sekte Iblis. 

Sampai baru-baru ini, mereka yang senang bahwa Sekte Iblis tidak akan bisa mendapatkan 
teknik mereka benar-benar terkejut dengan kegagalan rencana mereka. 

'Ha! Bagaimana ini...' 

Baru pada saat itulah Jegal Yong-un menyadari apa yang telah direncanakan Chun Yeowun. 

Chun Yeowun tidak mengincar teknik itu sejak awal. 

'Kuek! Inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan dia tidak akan memaafkan mereka 
yang mengancam Sekte Iblis.' 

Tujuan sebenarnya dari Chun Yeowun adalah untuk menemukan kepala organisasi yang 
sebenarnya. 

Tapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyerahkan Nam Gung-kyong kepada Pasukan 
Kehakiman, yang sama sekali tidak menyadari keberadaan organisasi tersebut sampai 
Chun Yeowun memberi tahu mereka. 

Kultus Iblis ikut campur dalam Pasukan Keadilan dan membuat mereka mencari organisasi 
tersebut. 

'... kami kalah!' 

Gedebuk! 

Jegal Yong-un, tidak bisa menahan amarahnya, menggigit bibir bawahnya. 

'Uhhhh! Lord of Demonic Culttttt!!!' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Ternyata menjadi kesalahan bodoh untuk campur tangan. 

Hasilnya akhirnya berubah menjadi aneh. 

Berkat itu, bukan hanya Jegal Yong-un, tapi semua orang bisa mengetahui satu hal. 

'Dia benar-benar... Penguasa Sekte Iblis saat ini!' 

Tidak ada keraguan dalam gerakannya. 

Mereka harus menerima kenyataan bahwa Chun Yeowun benar-benar berbeda dengan 
Penguasa Sekte Iblis sebelumnya yang mereka kenal. 

Source : 
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Chapter 400 
400: Rise to the Five Strongest Warriors (3) 

Apa itu disebut lagi? momentum harimau? 

Momentum dari pihak Sekte Iblis, termasuk milik Lord Chun Yeowun, seperti gelombang 
banjir yang telah lama melampaui kekuatan Yulin saat ini. 

'Ah, kita tidak bisa menahannya.' 

Pemimpin Besar Yi Mok menghela nafas dalam-dalam. 

Bertentangan dengan pihak Sekte Iblis, Yulin dan Pasukan Keadilan memiliki kurang dari 
seratus orang, termasuk para pemimpin mereka, yang berdiri tanpa cedera setelah 
pertempuran. Namun, Sekte Iblis masih memiliki lebih dari seribu orang. 

Tentu saja, bahkan jika kultus tidak memiliki prajurit yang berdiri, tidak berlebihan untuk 
menyebut Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, tentara satu orang tingkat bencana yang 
tidak bisa dikalahkan. 

Intinya adalah bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menjatuhkan Lord of the Demonic 
Cult tidak peduli apa yang akan mereka coba lakukan. 

'Mendesah...' 

Desahan lain. 

Pikiran Pemimpin Besar Yi Mok ketika dia mengambil langkah pertama ke Istana Jin untuk 
upacara itu berbeda dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya 
saat ini. 

Dia berpikir bahwa situasi di Wulin akan berubah. 

Dan hasilnya adalah, 

'... untuk saat ini, ini adalah waktu Tuan Chun.' 

Seluruh tempat telah menjadi tempat dimana keberadaan Chun Yeowun adalah mutlak. 

Sekarang seluruh Wulin akan mengetahui kehebatannya. 

Dalam situasi di mana semua orang tegang setelah dikelilingi oleh para pejuang dari Sekte 
Iblis, Pemimpin Besar membuka mulutnya. 

"Cukup!" 
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'Pemimpin yang hebat?' 

Sementara semua orang gugup, mata mereka beralih ke Pemimpin Besar. 

"Tuan Chun. Kami juga sama sekali tidak berniat menyalahgunakan teknik itu. Lord Chun 
berkata bahwa dia menyelesaikan permusuhan yang dia miliki dengan Nam Gung-kyong 
karena kepeduliannya terhadap Sektenya, tapi aku tidak bisa lagi menutup mata setelah 
ini." 

'Aah ...' 

'Bagaimana ini bisa terjadi?' 

Mendengar kata-kata Pemimpin Besar, yang mundur selangkah, desahan mengalir dari 
mana-mana. 

Perasaan konsesi sama sekali berbeda. 

Itu seperti pria, yang merupakan sosok yang paling dihormati dalam sebuah faksi dan salah 
satu dari lima prajurit terkuat, memutuskan untuk berlutut karena kekuatan yang luar 
biasa dari Lord of the Demonic Cult. 

'Saya minta maaf kepada semua prajurit dan pemimpin.' 

Pemimpin Besar, Yi Mok, menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat masing-
masing pemimpin faksi Angkatan Keadilan dan Yulin, yang tidak bisa menyembunyikan 
kekecewaan mereka. 

Namun, ini adalah pilihan yang harus dia buat. 

Jika Chun Yeowun benar-benar seperti yang dia tunjukkan selama ini, maka mustahil bagi 
Yulin untuk tetap kuat jika gesekan meningkat di antara keduanya. 

'Pemimpin yang hebat. Saya tahu niat Anda baik.' 

Tentu saja, tidak semua orang kecewa. 

Poong Chungwun, anggota lama Sekte Gunung Hua, dan Hong Palwoo percaya bahwa 
penilaian ini memang benar. 

Itu memalukan, tetapi ini harus dilakukan. 

'Bahkan pria terkuat dikatakan telah mengalami hal-hal yang lebih menakutkan dari ini, 
jadi apa masalahnya dengan melepaskan kebanggaan?' 

Mereka mengirim tatapan simpatik mereka untuk meredakan hati berat Yi Mok. 
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Yi Mok menatap Chun Yeowun dan berbicara. 

Pak! 

"Tuan Chun. Saya minta maaf karena situasi menjadi tidak nyaman karena insiden dengan 
Nam Gung-kyong. Jadi, bagaimana kalau Tuhan dan saya kembali dan mendiskusikan masa 
depan bersama?" 

Yi Mok menahan posturnya sambil mengatupkan kedua tangannya. 

Chun Yeowun, yang memandang Yi Mok, mengangkat tangannya. 

Prajurit dari Sekte Iblis, yang mengepung mereka dengan cepat, mundur seolah-olah 
mereka tidak pernah ada di sana. 

Merayu! 

"Haa..." 

Melihat itu, para pemimpin faksi dan Pasukan Kehakiman menghela nafas lega. 

Jika situasinya menjadi lebih buruk, tidak akan aneh jika pertempuran lain terjadi. 

'Saya memberikan tekanan yang cukup sehingga masalah ini akan berhenti di sini.' 

Faktanya, bahkan Chun Yeowun tidak punya rencana untuk mendorong peruntungannya 
lebih jauh dengan Yulin. 

Meskipun pertempuran dimenangkan, mereka tidak bisa berurusan dengan klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang, yang berarti bahwa dia belum bisa memutuskan aliansi dengan 
Pasukan Keadilan Yulin, terutama karena Kekuatan Jahat tampaknya bergandengan tangan 
dengan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Terlalu dini untuk menghancurkan aliansi. 

'Ayo bertahan sedikit lebih lama ...' 

Sudut mulut Chun Yeowun naik perlahan. 

Istana Naga di Kekaisaran. 

Kaisar duduk dengan khusyuk di singgasana dan di kursi yang lebih rendah darinya adalah 
pangeran pertama Zhu Taikhan, yang diberi gelar Putra Mahkota mulai dari Festival Dano. 

Meskipun tidak ada yang dikatakan di luar istana, Zhu Taikhan telah berubah menjadi 
katalisator dalam insiden Kuil dan akhirnya menggantikan putra mahkota. Dia bersinar di 
dalam. 
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Namun, suasana di ruang singgasana terlalu berat baginya untuk tersenyum. 

Semua karena mereka harus fokus pada satu acara. 

Di tengah ruang singgasana adalah Yeongjo, Komandan Utara dan seorang kasim Tombak 
Barat, keduanya berlutut dengan satu lutut. 

Di depan mereka ada sepotong besi bundar, kira-kira dua kali ukuran kepalan tangan laki-
laki. 

Kaisar dan yang lainnya yang melihat itu tercengang. 

[Bagaimana mungkin sekelompok orang seperti itu menggunakan senjata yang 
mengandung bubuk mesiu, yang hanya digunakan di dalam militer?] 

Selain itu, bom ini tampak jauh lebih kuat daripada bom mereka. 

Terlepas dari perjanjian non-agresi, bahan peledak adalah senjata mematikan yang 
berbahaya yang dilarang oleh hukum Kekaisaran. 

Kepemilikan bom adalah masalah, tapi itu bukan masalah utama. Apa yang membuat kaisar 
marah adalah laporan bahwa bom diletakkan di bawah tanah kastil Jin. 

[Apakah itu berarti mereka merencanakan konspirasi yang keterlaluan untuk membunuh 
para pejabat dan pangeran, siapa yang akan pergi ke sana atas namaku? Mereka benar-
benar pemberontak! Saya tidak bisa hanya duduk dan menonton ini lagi! Ini dia!] 

Kaisar segera memerintahkan penaklukan klan Blade God Six Martial. 

Awalnya, Lord of the Demonic Cult telah memberi tahu kaisar bahwa dia akan mengurus 
mereka, tetapi klan Blade God Six Martial telah bertindak terlalu jauh bagi kaisar untuk 
tetap diam. 

Baek Jagi, Panglima Tertinggi, dan Komandan Selatan Yon Namgung memimpin 2.000 
penjaga bersama dengan 10.000 tentara ke kastil Jin. 

Untuk pertama kalinya sejak berdirinya kekaisaran, mereka akan menyatakan perang 
terhadap faksi Wulin. 

Tapi, 

[Apa? Mereka sudah kembali?] 

Dalam beberapa jam setelah militer dikerahkan, mereka menerima laporan bahwa 
Panglima Tertinggi Baek Jagi sudah kembali. 

Kaisar sedang menunggu untuk mengetahui apa yang terjadi. 
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Saat itu, para kasim di ruang singgasana, yang berada di luar, berteriak. 

"Yang Mulia, Panglima Tertinggi Baek Jagi meminta untuk masuk." 

"Kirim dia masuk." 

Perintah kaisar jatuh dan Baek Jagi, yang mengenakan baju besi solid abu-abu, bergegas ke 
kamar. 

"Saya, Baek Jagi, Panglima Tertinggi, meminta audiensi dengan Yang Mulia!" 

Begitu Baek Jagi menyapanya, kaisar bertanya apa yang paling membuatnya penasaran. 

"Mengapa Panglima Tertinggi kembali ketika belum lama sejak penempatanmu?" 

Para penjaga dan prajurit belum kembali, tetapi hanya para komandan yang kembali 
karena mereka harus memberi tahu kaisar tentang situasinya secara langsung. 

"Yang Mulia, sebelum pasukan kekaisaran tiba di kastil, mata-mata dan pemberontak di 
kastil telah dimusnahkan." 

"Seluruh kelompok pemberontak dimusnahkan?" 

Mata kaisar bersinar dengan rasa ingin tahu. 

Atas permintaan dari Lord of the Demonic Cult, dia meminjamkan armor penjaga dan 
tentara. Namun, dia tidak mengharapkan akhir perang dalam waktu sesingkat itu. 

"Bukankah itu terjadi terlalu cepat?" 

Bahkan jika itu adalah pertarungan antara pengguna seni bela diri, itu terlalu cepat. 

Baek Jagi mengatakan hal yang sama lagi, sudah pasti pertempuran sudah berakhir. 

"Seperti yang diperintahkan kaisar, kami bergegas ke Kastil Jin. Kami pertama-tama 
mengirim penjaga yang sangat baik untuk memeriksa situasi ... " 

Semua pejabat di ruang singgasana meragukan telinga mereka atas laporan Baek Jagi. 

Pada saat Komandan Utara dan kasim melarikan diri dari Kastil Jin, sepertinya tidak ada 
pejabat istana lainnya. 

Beberapa anggota penjaga hadir untuk memantau situasi. Melalui mereka, para penjaga 
diberitahu tentang hal-hal menakjubkan yang terjadi di Kastil Jin dan dilaporkan kepada 
para komandan. 
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Bahkan Panglima Tertinggi Baek Jagi, yang pertama kali melaporkannya, tidak percaya 
dengan apa yang dia dengar. 

"Apakah itu mungkin?" 

Sebagian besar laporan yang dia dengar sangat konyol, mereka membuatnya terdengar 
seperti Chun Yeowun telah melampaui tahap manusia. 

Kemudian, diberitahu bahwa dialah yang membunuh sebagian besar musuh. 

Mereka melaporkan bahwa itu bukan pertempuran, tetapi pembantaian. 

Selain, 

"Apa? Dia terbang ke udara dan membuat pedang menghujani dari langit?" 

Ketika berbicara tentang Sky Flash, bahkan kaisar tampak kehilangan kata-kata. 

Tidak ada cara lain untuk menjelaskan Pedang Udara yang menyebabkan pertumpahan 
darah. 

"Huu, bagaimana bisa tubuh manusia melakukan ..." 

Laksamana Seo Tae-sik dari Kardinal Tombak bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa 
mempercayai laporan yang baru saja dia dengar. 

Para laksamana dan komandan semuanya sangat sadar akan seni bela diri, tetapi mereka 
tidak pernah membayangkan bahwa seorang Guru Ilahi akan menjadi monster seperti itu. 

'... dia bukan manusia. Saya benar-benar beruntung bisa bersekutu dengan Lord Chun.' 

Putra mahkota Zhu Taikhan sekali lagi menyadari bahwa pilihannya tidak salah. 

Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, terlalu berbahaya untuk dijadikan musuh. 

"Itulah sebabnya tentara sudah kembali, Yang Mulia!" 

Ketika Panglima Tertinggi Baek Jagi selesai dengan laporannya, seluruh ruang singgasana 
dipenuhi dengan keheningan. 

Itulah betapa mengejutkannya informasi tentang Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis. 

'Yang Mulia pasti sangat terkejut.' 

Sebagai penguasa kekaisaran, monster dengan kekuatan sebesar itu adalah ancaman 
baginya. 
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Mungkin dia merasa lebih takut dari sebelumnya. 

Semua orang sangat khawatir ketika kaisar, yang diam, perlahan membuka mulutnya. 

"... I... tidak akan pernah ada perubahan agama negara sampai waktuku berakhir." 

'!?' 

Fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun. 

Waktu berlalu dengan cepat dan sebulan penuh telah berlalu sejak hari festival Dano. 

Berita menyebar dengan sangat cepat. 

Tidak butuh waktu lama untuk peristiwa di Kastil Jin menyebar ke seluruh Jianghu. 

Meskipun mereka berpartisipasi dalam kemenangan aliansi, mereka dipermalukan sampai 
dikalahkan. 

Untuk menyembunyikan penghinaan ini, mereka mengumumkan bahwa pertempuran di 
Kastil Jin Tongho adalah sesuatu yang direncanakan bersama oleh Pasukan Keadilan dan 
Sekte Iblis untuk mengalahkan Kekuatan Jahat dan klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, 
tetapi tidak mungkin kebenaran bisa tetap tersembunyi. 

Kepala beberapa faksi di bawah Yulin telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. 

Kekuatan mengerikan Chun Yeowun menyebar ke seluruh Wulin, dan penghinaan yang 
dihadapi Pasukan Keadilan juga menyebar. 

Pasukan Kehakiman dengan tegas menyangkalnya di Yulin, tetapi konsekuensi yang 
mengikutinya membuatnya tidak dapat disangkal. 

Di benteng Sepuluh Ribu Pegunungan. 

Seorang pria paruh baya dengan rambut pendek sedang minum sesuatu saat dia berada di 
tempat tidur. 

Dia adalah mantan raja, Chun Yujong. 

Setelah berbulan-bulan koma, dia akhirnya bangun. 

Dia sangat kurus karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, namun efek 
sampingnya telah menghilang dari tubuhnya dan semangatnya yang hidup kembali. 

Terkesiap! Terkesiap! 

"Kulkulkul, minumlah perlahan, Tuhan." 
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Di sebelahnya, seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dengan penutup mata 
duduk. Sudah tiga hari sejak mantan Lord terbangun. 

Namun, dia sangat lemah, dan butuh dua hari bagi Submeng untuk mendapatkan izin untuk 
menemuinya. 

Submeng mengunjungi mantan Tuan sehari sebelumnya dan memberi tahu Chun Yujong 
tentang semua yang telah terjadi. 

Secara kebetulan, ingatan Chun Yujong setelah pertempuran dengan ksatria Blade God Six 
Martial seperti pecahan yang hancur. Dia hampir tidak bisa mengingat apa pun sejak hari 
itu. 

"Teruslah bicara, Penjaga Kanan." 

Chun Yujong menyeka obat yang diminumnya dengan lengan bajunya. 

Sementara Submeng terus berbicara. 

"Seberapa jauh aku memberitahu?" 

"... Yeowun.. tidak, kamu berbicara tentang Tuan saat ini." 

Tidak memanggil dirinya sendiri, tetapi Chun Yeowun sebagai Tuan merasa sedikit 
canggung untuk Chun Yujong. 

Ketika dia kehilangan kesadaran dan bangun, begitu banyak hal yang tampaknya telah 
berubah. 

Begitu dia bangun, dia tidak bisa terbiasa dengan orang yang memanggilnya mantan Tuan. 

"Ah! Benar, seperti yang saya katakan sebelumnya, Tuhan sangat sibuk dengan pekerjaan 
akademi." 

"Huu." 

Desahan keluar dari mulut Chun Yujong. 

Cukup mengejutkan untuk mendengarnya lagi, namun tetap tidak bisa dipercaya. 

Dikatakan bahwa seluruh provinsi Henan secara resmi berada di bawah domain Sekte Iblis. 

"Dan orang-orang Yulin dan Pasukan Keadilan menoleransinya?" 

"Mentolerir? Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan." 
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Saat mempromosikan Ordo Setan Langit, yang saat ini merupakan agama negara 
kekaisaran, ordo kekaisaran membangun cabang Sekte tidak hanya di Istana Kekaisaran 
tetapi juga di ibu kota. 

Karena itu adalah domain Yulin, tidak mungkin mereka menyetujuinya. 

Sejak pengumuman dibuat oleh kaisar, Yulin mengumumkan bahwa mereka akan 
menerimanya dengan menghormati kaisar dan menghormati aliansi. 

"Sebenarnya, bukan itu. Hehe." 

Saat kepala faksi yang bergabung dengan Pasukan Surga Besar dimusnahkan, mereka 
kehilangan hampir tiga puluh persen kekuatan mereka. Dan jika mereka segera 
memutuskan aliansi dengan Sekte Iblis sekarang, mereka akan dikelilingi oleh semua 
musuh, termasuk apa yang tersisa dari klan Blade God Six Martial. 

"Semua ini mungkin karena Tuhan menunjukkan pengabdian yang luar biasa dalam 
pertempuran Kastil Jin." 

Itu adalah alasan terbesar. 

Dengan perang, Yulin menyadari bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan perang 
melawan Penguasa Sekte Iblis saat ini. 

Itu sebabnya bahkan ketika itu penghinaan, mereka kebobolan. 

'Anak itu mencapai tingkat Divine Master.' 

Itu adalah berita yang paling mengejutkan bagi Chun Yujong. 

Sungguh mengherankan bahwa begitu banyak hal terjadi sejak dia kehilangan kesadaran. 

Chun Yujong berbicara dengan suara frustrasi. 

"Sepertinya gelar sebagai salah satu dari Lima Prajurit Terkuat harus diturunkan kepada 
Tuhan." 

Mendengar kata-kata itu, Submeng menjilat bibirnya dan berbicara dengan hati-hati. 

"Hm, hm, Mantan Tuan. Saya minta maaf, tetapi Tuan saat ini sudah dianggap sebagai salah 
satu dari Lima Prajurit Terkuat karena perang. " 

"Apa? Nyata?" 

Lima prajurit terkuat. 

Gelar yang hanya dimiliki oleh lima orang, yang berdiri di puncak Wulin. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pejuang untuk mencapai gelar itu pada usia 
Chun Yeowun saat ini. 

Setelah mendengar itu, Submeng, yang bangga menjadi guru Lord saat ini, tidak bisa 
menyembunyikan kegembiraannya. 

'Ahhh!' 

Chun Yujong tiba-tiba diliputi perasaan aneh. 

Sungguh mendebarkan bahwa Hwa Yun dan anaknya, yang berjuang untuk belajar seni 
bela diri, berdiri tegak, sendirian. 

Chun Yujong menatap Submeng, yang sangat senang karena suatu alasan, dan bertanya. 

"Kum, jika dia telah menjadi salah satu dari lima pendekar terkuat, dia mungkin memiliki 
nama yang pantas menyandang gelar itu." 

Mendengar pertanyaan itu, Submeng menjawab dengan senyum lebar. 

"Dia mendapat nama yang paling cocok dengan Cult!" 

"Terbaik?" 

"Dewa Iblis! Tuan disebut Dewa Iblis!" 

Nama baru Chun Yeowun, yang diperolehnya setelah diakui sebagai salah satu dari 5 
prajurit terkuat, benar-benar cocok. 

Dewa Setan! 

Terlepas dari apakah dia adalah Tuhan atau bukan, para anggota sekte menganggapnya 
sebagai Iblis. Namun, karena tindakannya yang mendebarkan, semua orang memanggilnya 
Dewa. 

"Dewa Iblis !!!" 

Chun Yujong tidak bisa menahan gemetarnya mendengar kata-kata Submeng. 

Bukan karena dia terkejut dengan nama yang gila dan indah itu, tetapi karena setelah para 
Raja sebelumnya, ini adalah kedua kalinya gelar Dewa Iblis diberikan kepada seseorang 
setelah Chun Ma. 

Source : 


	Chapter 376
	Chapter 377
	Chapter 378
	Chapter 379
	Chapter 380
	Chapter 381
	Chapter 382
	Chapter 383
	Chapter 384
	Chapter 385
	Chapter 386
	Chapter 387
	Chapter 388
	Chapter 389
	Chapter 390
	Chapter 391
	Chapter 392
	Chapter 393
	Chapter 394
	Chapter 395
	Chapter 396
	Chapter 397
	Chapter 398
	Chapter 399
	Chapter 400

