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Chapter 401 
401: Guest from the North (1) 

"Gasp... gasp... gasp..." 

Satu jam yang lalu, di gua es yang cukup dingin untuk melihat embusan napas berkabut 
dari pintu masuk. Es transparan dan indah yang menutupi semua bagian dalam gua seperti 
kristal langka pecah dan mengubah gua yang dulu indah menjadi serpihan pecahan es yang 
tersisa. 

Menitik! 

Melihat lantai gua, tempat es menetes, noda darah merah menyebar di lantai. 

Tidak jelas seberapa cepat pria berdarah itu berlari, tetapi mantel bulu tebal yang dia 
kenakan telah berubah menjadi merah darah. 

"Haa... haaa! Batuk!" 

Tempat di mana dia terluka menjadi lebih menyakitkan dengan setiap langkah yang dia 
ambil. 

Dia tidak yakin apakah dia bisa keluar dari tempat ini dengan cukup cepat untuk mengobati 
lukanya, tapi yang dia tahu hanyalah bahwa cuaca dingin sepertinya semakin mengoyak 
lukanya. 

'Aku harus cepat... dan memberi tahu mereka.' 

Pada titik ini, pria itu hampir tidak bisa berdiri dan hanya bisa berjalan dengan pincang 
perlahan, saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. 

Gemuruh! 

Seluruh gua bergetar. 

Saat gua bergetar seolah-olah ada gempa bumi, es pecah dan uap mulai memenuhi 
penglihatannya. 

"Tidak-Tidak mungkin!" 

Jantungnya mulai berdetak cepat pada tanda yang tidak menyenangkan itu. 

Dia mendapat kesan bahwa dia berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi apakah 'itu' 
mencoba menembus es tebal gua? 
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Takut, dia bergegas keluar dari gua. 

Saat itu, 

Bang! Bang! Bang! 

"Grrrrrr!" 

Dinding es yang kokoh hancur dan monster hitam meraung. 

Penampilannya samar karena uap yang naik, tetapi wajah pria yang terluka itu menjadi 
pucat saat melihatnya. 

'I-itu menembus dinding es?' 

Terkejut, dia menutup mulutnya. 

"Uhmp!" 

Saat dia menutup mulutnya dan mencoba bernapas sesunyi mungkin untuk tidak memberi 
tahu monster itu, mata monster kuning yang bersinar yang melihatnya berputar dan 
menegang seperti ular, memperlihatkan gigi ganas yang disembunyikannya. 

"Kyaaal!" 

"Arckkkkk!" 

Puk! 

Pria itu berteriak, berjuang untuk melepaskan diri dari monster itu. 

Saat pria itu melarikan diri, mantel dan bulunya terlepas dan sinar matahari menyinari 
celah-celah gua. 

Itu tampak seperti hari yang cerah. 

"Terkesiap ... Terkesiap ..." 

Wajahnya berkeringat dingin dan dia terkejut. 

Belum lama ini, monster itu menyerangnya di gua es bawah tanah. Dan seolah-olah itu 
adalah mimpi buruk, itu muncul di gua lain! 

'Lagi... itu akan terjadi lagi!' 

Pemuda yang wajahnya penuh bekas luka itu menyeka keringat dinginnya dengan 
punggung tangannya. 
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Meretih! 

Ketika dia menoleh ke suara yang ada di sebelahnya setelah beberapa kedipan, seorang 
pria paruh baya dengan mantel bulu putih sedang meletakkan di dahan kering untuk 
menyalakan api unggun. 

Pria paruh baya itu menatap pria muda itu dengan mata khawatir dan bertanya. 

"Apakah kamu mengalami mimpi itu lagi?" 

"Paman!" 

"Sepertinya itu terjebak dalam ingatanmu. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya yang hidup 
setelah berpapasan dengan monster itu. Fiuh... ah, panas!" 

Pria paruh baya itu melepas mantel bulunya. 

Dia tampak sangat panas sehingga pakaian yang dia kenakan di dalamnya basah oleh 
keringat. 

"Sudah lama sejak saya datang ke sini, tapi ini benar-benar panas. Saya tidak tahu 
bagaimana orang-orang Jugwon bisa tinggal di tempat yang begitu panas." 

Cuaca tidak panas dan tidak dingin. 

Namun, bagi seorang pria paruh baya yang turun dari utara cuaca Jungwon terasa panas. 

Pria muda yang wajahnya penuh bekas luka itu mengira cuacanya terlalu panas, itulah 
sebabnya dia mengenakan jubah panjang dari bahan ringan sebagai ganti mantel bulu 
seperti dulu di tanah kelahirannya. 

Setelah terbangun dari mimpi buruk itu, gemetarnya akhirnya berhenti seolah-olah dia 
berhasil melarikan diri dari ketakutannya pada monster itu. 

Melihat itu, pria paruh baya itu berbicara. 

"Kamu datang ke sini pada dasarnya tanpa tidur selama tiga hari terakhir, pergi dan 
istirahat lagi." 

"Tidak, paman. Kita tidak tahu kapan monster itu akan menembus es lagi, bagaimana aku 
bisa beristirahat?" 

"Tetap di tempat." 

Secara total, pemuda itu hanya tidur empat jam sehari sejak turun dari Hanam bagian 
utara. 
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Matanya adalah buktinya. 

Dia tidak akan bisa bertahan di tempat itu jika bukan karena keberuntungan yang ada di 
pihaknya. 

Saat itulah pria paruh baya itu berbicara. 

"Kita harus segera pindah. Aku akan langsung menuju ke Yulin. Apakah Anda yakin ingin 
pergi ke sana? " 

"... Iya." 

"Kamu cukup keras kepala jika dibandingkan dengan saudaramu. Apakah Anda benar-
benar berpikir bahwa mereka akan membantu? Di antara para Wulin, hanya mereka yang 
melihat harmoni seperti kita." 

"Bukankah itu lebih baik daripada diam dan tidak melakukan apa-apa?" 

"Hal-hal yang mengejar sifat Iblis akan mengikutimu." 

Pria paruh baya itu masih terkejut dengan sifat keras kepala pemuda itu. 

Tetap saja, dia merasa meminta bantuan dan bimbingan Yulin jauh lebih baik. Dia tidak 
bisa mengerti mengapa pemuda itu begitu menentang gagasan menuju ke Yulin. 

'Orang-orang itu jahat, tapi dia tidak tahu itu.' 

Dia yakin bahwa orang-orang yang mengejar jalan setan tidak akan pernah membantu 
orang lain yang berada dalam krisis. 

Menatap mata pamannya yang tampak dipenuhi rasa tidak percaya, pemuda yang 
wajahnya penuh bekas luka itu meraih benda tersembunyi. 

Itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh seorang pria yang menyelamatkannya 
dari kematian. 

Pamannya tidak akan percaya, jadi dia tidak bisa menunjukkan benda tersembunyi itu 
padanya. Dia tidak yakin apakah bantuan bisa didapat dari Yulin. 

[Tolong beritahu aku.] 

Jika 'orang itu' benar-benar pemilik benda ini. 

Pembukaan cabang Sekte Iblis di Gaekzan. 

Orang-orang duduk di meja di bawah kanopi yang digunakan sebagai naungan dari sinar 
matahari yang cerah, menyeruput minuman ringan dan makan mie daging bebek. 
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Ada banyak orang yang lewat di jalan, tetapi tidak ada satu orang pun yang mendekati 
tempat itu. 

Itu karena orang-orang yang makan di bawah kanopi. 

Mereka semua mengenakan jubah merah dengan kata 'Iblis' tertulis di atasnya dan siapa 
pun dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari Sekte Iblis. 

Sudah sebulan sejak pembukaan cabang baru Sekte Iblis, tetapi orang-orang masih takut 
pada mereka karena prasangka. 

Itu adalah reaksi alami karena telah berada di bawah domain Yulin selama beberapa tahun. 

"Ugh, mereka hanya bisa datang dan makan. Saya tidak mengerti apa yang mereka coba 
hindari?" 

Seorang pria muda berkerudung ungu dengan ringan mengguncang gelas anggur. Itu 
adalah Hu Bong. 

Saat dia menggerutu, orang-orang akan mendekat, tetapi ketika mereka melihat anggota 
sekte melihat mereka, mereka akan lari ketakutan. 

Tak! 

'Apakah dia bertanya karena dia benar-benar tidak tahu?' 

Pelayan meletakkan makanan tambahan yang dipesan di atas meja sambil mengutuk 
anggota sekte dalam hati. 

Saat itu waktu makan siang, tetapi rumah makan, yang biasanya dipenuhi pelanggan dan 
pesanan yang melimpah, benar-benar gersang. 

'Jika Anda begitu khawatir tentang alasannya, cari tempat lain untuk makan!' 

Dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya dengan keras, jadi dia hanya 
meletakkan makanan dan diam-diam masuk. 

Ko Wanghur, pemuda berotot, berbicara kepada Hu Bong, yang sedang memasukkan 
sepotong sushi ke dalam mulutnya. 

"Ini akan memakan waktu lama bagi mereka untuk terbiasa. Tetap saja, ini jauh lebih baik 
daripada di awal, bukan?" 

Ketika cabang pertama kali dibuka, orang-orang akan menghindari anggota sekte tersebut. 
Mereka bahkan menolak untuk menatap mata mereka seolah-olah mereka melihat hantu 
atau monster. 
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Namun, setelah sebulan, tindakan mereka tampaknya telah mereda. 

"Memang, tapi... tch, menurutku masih jauh dari apa yang seharusnya." 

Tampaknya tidak benar. 

"Hahaha, Hu Bong, kamu terlalu serakah. Bagaimana mungkin mengubah persepsi tentang 
kita, yang telah dibangun selama ratusan tahun, hanya dalam 30 hari?" 

Keran! Keran! 

Sama Chak, yang duduk di seberang Hu Bong, mencoba menjelaskannya. 

Seperti yang dikatakannya, memang sulit mengubah persepsi orang yang terus-menerus 
dijejali informasi yang salah. 

Oleh karena itu, orang-orang yang tergabung dalam cabang Sekte Iblis bekerja keras 
dengan berbagai cara untuk mengubah persepsi. 

"Selain itu, berkat reputasi Tuhan kita, ada 100 anggota baru di bulan ini saja. Bukankah itu 
sudah cukup publisitas? Jangan terlalu khawatir." 

"Itu semua adalah siswa seni bela diri." 

Mereka yang baru diterima di akademi bukanlah orang biasa. 

Mereka semua adalah bajingan seni bela diri pengembara yang melamar masuk ke 
Akademi Iblis setelah mendengar tentang kenaikan Chun Yeowun ke tingkat Master Ilahi 
dan pertempuran di Kastil Jin. 

Wajah Chun Yeowun sebagai salah satu dari lima pendekar terkuat melejit di seluruh 
Wulin. 

Saat desas-desus menyebar tentang perubahan agama negara dan penghinaan yang dialami 
oleh Yulin di Kastil Jin, kata-kata bahwa Dewa Sekte Iblis mungkin akan menaklukkan 
seluruh Wulin menyebar, yang membuat orang-orang seni bela diri independen dan tidak 
terkenal yang tidak ' t milik setiap klan mulai muncul. 

"Ini hanya permulaan. Ini adalah bukti bahwa banyak orang ingin bergabung dengan 
akademi Tuhan kita, yang dianggap sebagai yang termuda dari lima prajurit terkuat." 

"Aku sebenarnya sedikit tidak puas dengan itu." 

"Hah?" 

Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Hu Bong. Pria ini seharusnya adalah 
penggemar Chun Yeowun. 
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Sambil menggerutu, Hu Bong melanjutkan. 

"Saya tidak mengerti. Pada titik ini, bukankah Tuhan seharusnya disebut yang terkuat di 
Wulin dan bukan salah satu dari lima prajurit terkuat? Bahkan Pemimpin Besar Kekuatan 
Keadilan bukanlah tandingannya dan Tuhan kita dapat menangani tiga Maha Guru pada 
saat yang bersamaan. Semua orang menyaksikan itu." 

"Hm, itu benar." 

Bahkan Ko Wanghur setuju dengan kata-kata Hu Bong. 

Chun Yeowun menunjukkan kekuatan yang begitu besar dan dia masih 'hanya' disebut 
sebagai salah satu dari lima pendekar terkuat Wulin, meskipun kekuatannya jauh melebihi 
ambang batas itu. 

Dia bahkan mengalahkan Pasukan Jahat dan Yulin yang terbagi di Kastil Jin sendirian. 

Pada saat itu, Hou Sanghwa, yang diam-diam menikmati mie, membuka mulutnya dan 
berbicara. 

"Mungkin karena monster dari timur itu." 

"Monster dari timur?" 

Sementara Hu Bong bingung, Sama Chak, yang berada di sebelahnya, bertepuk tangan. 

"Ah! Apakah Anda berbicara tentang Dewa Penantang Timur? " 

Ark Wu. 

Salah satu dari lima prajurit terkuat. 

Dia disebut Dewa Penantang Timur. Di antara kelimanya, dia dikenal tidak menggunakan 
senjata apa pun tetapi masih mencapai peringkat teratas hanya dengan tinjunya. 

Chun Yeowun juga memiliki karakter 'Dewa' yang melekat pada gelarnya, tetapi Ark Wui 
adalah satu-satunya sebelum Chun Yeowun yang memiliki karakter Dewa dalam gelarnya. 

"Ah, tapi apakah masuk akal untuk membandingkan Tuan kita, yang secara terbuka 
menunjukkan kekuatannya, dengan seseorang yang hanya dikabarkan kuat?" 

Mendengar kata-kata Hu Bong, Ko Wanghur, yang telah tersenyum, mendengus dan 
berbicara. 

"Tidak, Hu Bong! Bukankah kamu hanya mengabaikan apa yang dikatakan Sanghwa kita?" 

"Sanghwa kita? Wah! Ini mulai lagi." 
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"Pfffttt!" 

Meludah! 

Mendengar kata-kata itu, Ho Sanghwa akhirnya menumpahkan mie di mulutnya saat 
wajahnya memerah. 

Berkat itu, wajah Sama Chak terbungkus mie, yang duduk berhadapan dengan Sanghwa. 

'Ah... kupikir aku pernah mengalami ini sebelumnya.' 

Apakah itu déjà-vu atau jamais-vu? 

Ko Wanghur dan Sanghwa mulai berkencan beberapa waktu lalu. 

Seolah-olah dua beruang bergaul satu sama lain, mereka berdua lebih tinggi dari orang lain 
dan rukun. Hampir terasa seperti mereka dilahirkan dalam hubungan itu. 

Yang hanya membuat perut seseorang bergejolak. 

"Hah, apakah dia mencoba membuat orang lain yang lajang merasa sengsara?" 

"Khuem!" 

"Saya menahan diri untuk tidak membicarakannya. Ketika kalian berdua adalah satu-
satunya yang melanjutkan dan melakukan itu, hatiku yang lembut akan hancur. Dan..." 

'... itu dimulai lagi.' 

Ck! 

Pada awal rap tanpa henti Hu Bong, Ho Sanghwa memandang Ko Wangur yang duduk di 
sebelahnya. 

Dia menyuruhnya untuk tidak memanggilnya 'Sanghwa kami' di depan orang lain, tetapi 
sekarang setelah dia melakukannya, mereka harus mendengarkan keluhan Hu Bong 
sepanjang makan mereka. 

Dalam gumaman berisik itu, Hu Bong tiba-tiba berhenti berbicara. 

"Hah?" 

Mereka melihat ke tempat di mana tatapannya berlama-lama; seorang pria muda dengan 
jubah panjang dan wajah penuh bekas luka sedang mendekati mereka. 

'Pengguna seni bela diri?' 
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Pada pandangan pertama, mereka mengenali bahwa pemuda dengan bekas luka itu terlatih 
dalam seni bela diri. 

Dia berada di level Super Master. 

Mereka mengira dia akan berhati-hati mendekati mereka, tetapi pria yang mendekati meja 
mereka melakukan sesuatu yang tidak terduga. 

Gedebuk! 

Dia berlutut di tanah. 

"Aku... aku menyapa orang-orang dari Ordo Setan Langit." 

"Hah?" 

Semua orang tampak bingung mendengar suara pemuda yang tiba-tiba berlutut. 

Ko Wanghur berdiri dari tempat duduknya dan bertanya. 

"Kenapa kamu tiba-tiba berlutut?" 

Dengan suara yang sungguh-sungguh, pemuda itu menjawab. 

"Biarkan aku melihat Penguasa Sekte Iblis!" 

"?" 

Ketika dia tiba-tiba meminta mereka untuk membawanya ke Lord of the Demonic Cult, 
bahkan Ko Wanghur kehilangan kata-kata. 

Melihat sikapnya yang lusuh, pemuda itu tampak seperti bajingan dan mereka mengira dia 
ingin bergabung dengan akademi. 

Hu Bong bangkit dan berbicara. 

"Ah! Jika Anda akan memasuki akademi, Anda harus pergi ke gang di seberang jalan dan 
menanyakan di cabang ... " 

Mendengar kata-kata itu, bekas luka yang dihadapi pemuda itu menggelengkan kepalanya. 

"Maaf, tapi aku tidak datang ke sini untuk itu. Saya datang untuk menemui Penguasa Sekte 
Iblis dan meminta bantuannya." 

Hu Bong mengangkat alisnya saat dia mendekati pemuda itu dan berkata. 
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"Hah, dengan sembrono meminta kami untuk membawamu ke Lord of the Demonic Cult, 
kamu pasti berpikir bahwa kami hanya akan mengatakan 'ya' dan membimbingmu ke Lord 
kita kan ..." 

Saat Hu Bong hampir selesai, bekas luka yang dihadapi pemuda itu menarik sesuatu dari 
lengannya. 

"!?" 

Sebuah batu tulis yang terbuat dari batu giok. Saat dia melihat itu, dia langsung tahu apa 
itu. 

Mata Hu Bong melebar saat melihatnya. 

"Hu Bong, ada apa ... ah!" 

Ingin tahu apa yang dilihat Hu Bong, Ko Wangur menyandarkan kepalanya ke dekat Hu 
Bong, yang terkejut. 

Batu giok itu diukir dengan karakter dan segel. 

Raja Iblis Selatan, Chun Inji. 

Batu giok itu tidak lain adalah milik Chun Inji, mantan Tuan, yang telah lama menghilang. 

Source : 
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Chapter 402 
402: Guest from the North (2) 

Pembukaan Akademi Iblis. 

Situs pembukaan, yang telah menerima dukungan besar dari Kaisar, dan aula akademi 
sama-sama besar dengan aula aslinya. 

Itu bisa disebut yang terbesar, kecuali markas utama Sekte Iblis. 

Di aula besar cabang, sekitar empat ratus prajurit kultus Iblis mengenakan seragam 
pelatihan mereka dan menyaksikan pertempuran dua orang. 

Orang-orang ini adalah dua dari Enam Pedang, Bakgi dan Che Takim. 

Tak! Tak! 

Keduanya bertarung tanpa memegang senjata apa pun, yang berbeda dari seni bela diri 
yang ada. 

Berbeda dengan seni bela diri biasa yang membentuk qi melalui koneksi dengan energi 
internal, gerakan Bakgi dan Che Takim merupakan teknik yang ditujukan langsung pada 
titik darah lawan. 

Meninju! 

Bakgi menghindari serangan yang masuk sambil berputar di udara dengan gerak kaki yang 
unik dan mencoba menendang lawannya, tetapi hanya sampai Che Takim meraih kaki 
Bakgi dengan tangan kosong. 

"Wow!" 

Itu bukan akhir. 

Saat dia meraih kaki Bakgi, Che Takim memutar tubuhnya seperti ular yang mencekik 
mangsanya dan menahan Bakgi cukup kuat untuk mematahkan sendi kaki untuk gerakan 
terbaik. 

Setiap orang yang menyaksikan pertempuran berseru apa yang mereka lihat. Semuanya 
berlangsung terlalu cepat. 

"Wow!" 

"Bagaimana dia menahan tendangan Bakgi seperti itu?" 
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Che Takim adalah pengguna seni bela diri yang sangat baik, tetapi dia adalah yang 
berperingkat lebih rendah di peringkat Enam Pedang. 

Namun, ketika dia mengalahkan Bakgi, peringkat ketiga di Enam Pedang, dalam hitungan 
detik, semua orang terkejut. 

'Cih' 

Mungkin dia tersinggung dengan reaksi para pejuang Sekte, jadi Bakgi sedikit 
membungkuk, mengumpulkan energi internal di lengannya dan merentangkan kakinya 
sambil memutarnya seperti kincir angin. 

"Wow!" 

Wooong! Gedebuk! 

Berkat itu, Che Takim, yang sedang menyilangkan kakinya, tidak dapat mengatasi 
kekuatannya dan terlempar. 

Tentu saja dia bisa mengepalkan cengkeramannya sedikit lagi untuk mematahkan kakinya, 
tetapi jika Bakgi menyadari niatnya dan mengumpulkan energi di kakinya, maka Che Takim 
akan menderita kerusakan. 

"Wow! Dia berhasil keluar!" 

"Bagaimana keterampilan seperti itu dapat digunakan dengan benar?" 

Pada pandangan pertama, sepertinya dia berguling-guling di lantai, tetapi pada titik 
tertentu, momentum topan muncul. 

Tekanan angin yang tajam dalam rotasi kedua kaki yang sarat dengan energi membuatnya 
sulit untuk mendekati pria itu. 

Itu adalah teknik unik yang sama sekali berbeda dari seni bela diri biasa. 

'Nano, apa ini?' 

[Kincir Angin Capoeira memiliki distribusi energi yang tepat. Jika kekuatan kuat qi 
terkonsentrasi dengan energi internal, kekuatan membunuh akan lebih dari dua kali lipat.] 

Nano menjawab Chun Yeowun yang sedang mengamati pertandingan. 

Seni bela diri yang ditampilkan oleh Che Takim dan Bakgi, Enam Pedang yang hadir saat 
ini, adalah teknik yang dibuat Nano dengan memasukkan seni bela diri masa depan tinju, 
taekwondo, jiu-jitsu dan capoeira. 
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Seni bela diri yang ada dapat dihancurkan dan dipertahankan setelah lawan memahami 
tekniknya, tetapi seni bela diri dari masa depan dibuat secara menyeluruh hanya untuk 
menghancurkan tubuh lawan, menjadikannya senjata yang berbahaya. 

'Saya khawatir jika mereka bisa mempelajarinya dengan benar, tetapi mereka 
melakukannya dengan sempurna.' 

Chun Yeowun puas. 

Namun, pasti ada orang dengan pandangan berbeda. 

Che Takim lebih ahli dalam tinju dan Jiu-jitsu yang keduanya mengandalkan tangan, 
sedangkan Bakgi menguasai taekwondo dan capoeira yang keduanya fokus pada kaki. 

Itu adalah cara terbaik untuk memberi mereka apa yang paling sering mereka gunakan. 

'Dengan tingkat eksekusi ini, mereka bisa melakukan keajaiban dalam pertarungan satu 
lawan satu.' 

Karya seni bela diri modern, yang mulai mereka latih ketika Chun Yeowun dinobatkan 
sebagai Tuhan, akhirnya membuahkan hasil. 

Keduanya dengan cemerlang mempelajari keterampilan hanya dalam waktu beberapa 
bulan. 

Pak! 

Bakgi dan Che Takim yang telah selesai berduel dengan sopan saling membungkuk. 

Para prajurit, yang menyaksikan konfrontasi, bersorak. 

"Wow!" 

Hou Jingchang, kepala prajurit, yang berdiri di sebelah Chun Yeowun, pertama kali duduk 
dan kemudian segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak. 

"Perhatikan baik-baik! Ini adalah sesuatu yang Tuhan telah ciptakan, kombinasi dari 
berbagai jenis seni bela diri tempur, yang akan menjadi Seni Bela Diri dasar dari akademi 
kami." 

"Wahhhhh!!!" 

"Kombinasi Seni Bela Diri Tempur". 

Chun Yeowun menamakannya demikian karena produk yang telah selesai dibuat dengan 
mengumpulkan esensi dari berbagai gaya seni bela diri masa depan. 
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Ketika Hou Jinchang pertama kali melihatnya, dia tidak bisa mempercayainya. 

[Tuhan telah menciptakan teknik seperti itu?] 

Dia tidak percaya bahwa Chun Yeowun, yang pada awalnya tidak lebih dari seorang 
pemula, menciptakan seni bela diri dengan analisis menyeluruh dari tubuh manusia yang 
benar-benar berbeda dari gaya yang ada. 

[Oh ooh! Dia benar-benar di jalan untuk menjadi tuan yang hebat! Kehadiran Tuan kita 
meningkatkan akademi!] 

[...] 

Chun Yeowun senang, namun itu membuatnya merasa tidak nyaman. 

Sebenarnya, itu adalah seni bela diri yang dibuat oleh analisis Nano yang ada di dalam 
Chun Yeowun. 

"Mulai hari ini dan seterusnya, penjaga prajurit akan dilatih seperti militer. Mereka akan 
diajari kombinasi seni bela diri tempur. Mari kita pelajari dengan sempurna, agar kita tidak 
menjadi pengganggu bagi anggota kita!" 

"Iya!!!" 

Bibir Chun Yeowun terangkat karena semangat yang dipenuhi teriakan para prajurit 
penjaga yang ganas, yang bergema di seluruh aula. 

Ini hanya awal. 

Dan di dalam Pegunungan Sepuluh Ribu, Dokter Iblis Baek Jongwu dan Dokter Dewa Gam 
Rosu selesai menganalisis Darah Qilin dan memasuki proses mengubahnya menjadi 
ramuan yang stabil. 

Prosesnya dilakukan dengan cepat karena Chun Yeowun telah menyampaikan informasi 
Nano tentang bahan-bahannya. 

'Tidak lama lagi.' 

Hari untuk memegang kekuasaan yang diinginkan seseorang semakin dekat. 

Sementara itu, dua wanita sedang menonton pertempuran dari luar aula besar. 

Kedua wanita itu sangat cantik sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 
mereka adalah wanita berpenampilan terbaik di tempat itu. 

Wanita berseragam biru dengan senyum senang di wajahnya adalah Mun Ku. 
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Namun, Mun Ku yang selalu tersenyum, pipinya memerah dan sadar akan wanita yang 
berdiri di sampingnya. 

Dengan wajah putih bersih seperti Chun Yeowun dan rambut perak panjang berdiri Wang 
Yogun. 

Tatapan Wang Yogun tidak beralih dari wajah Chun Yeowun, yang duduk di Aula Besar 
seperti raja. 

Melihat pipi Yogun memerah, pipi Mun Ku mulai memerah karena marah. 

'Hmph!' 

Ketidakpuasan biasa. 

Dia tidak lebih dari seorang pejuang wanita yang tiba di akademi lima hari yang lalu. 

Dia berkata bahwa dia datang dengan Lee Hameng untuk mengumumkan beberapa berita 
penting, tetapi dia telah berkeliaran di sekitar Tuhan selama lima hari berturut-turut! 

Mun Ku memang mengatakan bahwa dia mencoba memahami situasinya, tetapi dia tidak 
bisa menahan diri untuk tidak marah dengan kehadirannya. 

'Baik. Saya harus bertindak lebih berani!' 

Kecemburuan tidak cocok untuknya. 

Dengan nada biasa, Mun Ku berbicara padanya. 

"hmm! Nona Wang, saya mendengar bahwa Anda belum merasa sehat, jadi mengapa tidak 
pergi dan beristirahat daripada membebani tubuh Anda jika tidak perlu?" 

Berkat Chun Yeowun, nyawa Wang Yogun terselamatkan, tetapi tubuhnya saat ini rapuh 
karena dia memiliki energi Yang Chun Yeowun di dalam dirinya. 

Dan dia mencari-cari alasan untuk selalu berada di dekat Chun Yeowun. 

Mendengar kata-kata Mun Ku, Wang Yogan menanggapi dengan senyuman. 

"Tidak, Nyonya Mun. Saya baik-baik saja. Sangat menyenangkan melihat Tuhan menikmati 
dirinya sendiri. Jika Anda lelah, Anda tidak perlu khawatir tentang saya dan bisa kembali 
masuk. " 

'Ughhhhh!' 

Mendengar jawabannya, pipi Mun Ku memerah. 
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Rasanya seperti dia telah diserang. 

'Berani... lebih berani... saya harus berani... ah! Saya tidak tahu!' 

Dia tidak bisa berani. 

Wang Yogun datang untuk memberi tahu Chun Yeowun tentang berita tentang Chun 
Yujong setelah bangun tidur, tetapi dia menggunakannya sebagai alasan untuk berpegang 
teguh pada Chun Yeowun dan mencoba untuk mengenalnya lebih baik. 

'Dia seharusnya baru saja kembali dengan Penjaga Kiri. Tidak ada yang tersisa untuk Anda 
lakukan. Ck ck.' 

Ketika Chun Yeowun mendengar bahwa mantan Tuan telah bangun, dia mengirim Lee 
Hameng untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan di akademi pusat. 

Namun, Wang Yogun ingin kembali ke Sekte Iblis bersama Chun Yeowun. 

'Hmm.' 

Melihat Mun Ku yang malu, Wang Yogan merasa kasihan padanya. 

'Nona Mun, saya minta maaf. Sulit bagi saya untuk melihat wajah Tuhan juga, itulah 
sebabnya saya melakukan hal-hal seperti itu.' 

Tidak seperti Mun Ku, yang memiliki ikatan emosional dengan Chun Yeowun sejak masa 
akademi, Wang Yogun terhubung dengannya melalui tubuhnya (lol). Dan karena dia belum 
mengenalnya dengan baik, itulah alasan yang tepat mengapa dia ingin mengenalnya lebih 
baik. 

Namun, karena Chun Yeowun adalah Penguasa Sekte Iblis, dia tidak bisa sering bertemu 
dengannya. Juga, tidak ada kesempatan yang lebih baik baginya untuk bertemu dengannya 
selain saat ini. 

'Jika semuanya berjalan baik dengan Tuhan, aku akan memperlakukanmu sebagai kakak 
perempuan. Sampai saat itu, tunggu. Hm.' 

Sementara mereka bersaing satu sama lain, seseorang buru-buru memasuki Aula Besar. 

Tatak! 

"Hu Bong?" 

Mun Ku terkejut saat melihatnya. 

Namun, karena mendesak, Hu Bong bahkan tidak menyapanya dan langsung menuju Chun 
Yeowun. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Apa yang salah?' 

Bahkan Chun Yeowun terkejut melihat Hu Bong terburu-buru seperti itu. 

Dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. 

  * 

Chun Yeowun mengikuti Hu Bong. 

Dia mengatakan bahwa seorang tamu sedang menunggunya di dalam aula. 

Tangan Hu Bong memegang batu giok, yang diukir dengan tanda tangan mantan Lord Chun 
Inji. 

Papan identitas itu nyata dan begitu pula segel di atasnya. 

Dia meminta Nano menganalisisnya dan itu adalah benda yang terbuat dari batu giok 
dengan komposisi yang sama dengan yang dia miliki. 

'Bentuk identitas kakekku yang hilang.' 

Chun Inji telah hilang selama festival dua puluh tahun yang lalu. 

Dia menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi para pejuang Sekte Iblis 
mencarinya ke mana-mana, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukannya. 

Namun, setelah bertahun-tahun seseorang yang tahu sesuatu tentang dia telah muncul. 

"Tuan, Anda harus bersiap untuk berjaga-jaga. Meskipun batu giok itu nyata, bukan berarti 
kita bisa mempercayainya secara membabi buta." 

Great Guardian Marakim, yang berjalan di sebelah Chun Yeowun, mengungkapkan 
pendapatnya. 

Marakim adalah satu-satunya yang melihat Chun Inji sebelum dia menghilang. 

Bahkan baginya, Chun Inji tidak mengungkapkan mengapa dia ingin meninggalkan Sekte 
tersebut. 

Fakta bahwa pria seperti itu, yang menghilang tanpa jejak, mengirimkan identitasnya 
dengan orang lain membuatnya sulit untuk memercayai situasinya. 

"Begitu kita melihatnya, kita akan tahu." 

Kebenaran hanya dapat diketahui ketika orang tersebut bertemu. 
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Ketika mereka memasuki ruang tamu di sisi timur, Ko Wanghur dan Hou Sanghwa sedang 
menunggu dengan seorang pemuda, yang wajahnya penuh bekas luka. 

Hampir seolah-olah dia telah ditahan oleh keduanya. 

"Tuan!" 

Keduanya bangun ketika mereka melihat Tuhan. Mata pemuda itu menatap lurus ke arah 
Chun Yeowun. 

'Itukah Lord of the Demonic Cult saat ini?' 

Tuan yang seharusnya tampak jauh lebih muda darinya. 

Ketika dia datang ke Jianghu dan mendengar desas-desus tentang tingkat Guru Ilahi, dia 
berpikir bahwa Tuhan akan menjadi tua dan seseorang yang memiliki martabat yang tak 
tertandingi, tetapi ini benar-benar berbeda dengan apa yang dia harapkan. 

Meskipun matanya tajam dan dia memiliki aura misterius di sekelilingnya, tidak ada tanda-
tanda yang mengatakan bahwa dia telah berlatih seni bela diri. Dia hanya tampak seperti 
tuan muda keluarga bangsawan. 

'Apakah mereka mencoba membodohi saya?' 

Dia tidak bisa tidak merasa curiga, tetapi pria yang berjalan di sebelah Tuhan membuatnya 
gugup. 

Melihatnya saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah pria yang hebat. 

'Ah! Dia pasti orang terkenal itu!' 

Raja Kegelapan yang terkenal, Marakim. 

Semua orang tahu bahwa dia adalah tangan kanan Lord, tetapi fakta bahwa dia berjalan di 
samping pria muda ini berarti dia harus menjadi Lord of the Demonic Cult. 

Bekas luka yang dihadapi pemuda itu dengan cepat bangkit dari tempat duduknya dan 
hendak menyapa, ketika tiba-tiba Chun Yeowun membuka mulutnya terlebih dahulu. 

"Apakah kamu yang membawa batu tulis ini?" 

Chun Yeowun bertanya setelah menunjukkan identitas mantan penguasa Sekte Iblis. 

"Ah iya." 

Saat itulah Ko Wanghur, yang berada di sebelah pria itu, memperingatkannya dengan suara 
rendah. 
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"Kamu melihat Tuan dari faksi kami sekarang, apakah kamu masih tidak akan 
mengungkapkan identitasmu ?!" 

Pemuda itu bersikeras bahwa dia tidak akan mengungkapkan apa pun sampai dia bertemu 
dengan Lord of the Cult secara langsung. 

Mereka berencana memaksanya untuk menjawab, tetapi menyadari bahwa masalahnya 
serius, mereka menahan diri dan membawanya ke akademi, meskipun tidak menyukainya. 

Tak! 

Pada saat itu, pemuda itu buru-buru memperkenalkan dirinya. 

"Aku merasa terhormat bertemu Chun Ma dari Ordo Setan Langit. Namaku Dan Baekhyun 
yang datang ke sini sebagai utusan dari Istana Es Utara." 

"Es Utara... Istana?" 

Semua orang di ruangan itu terkejut dengan pengungkapan identitas tak terduga dari 
bekas luka yang dihadapi pemuda itu. 

Yang mengejutkan, dia bukan seorang pejuang dari Jianghu, tetapi seseorang dari Istana Es 
Utara, salah satu dari tiga kekuatan yang memegang supremasi atas tanah utara yang 
dingin. 

Source : 
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Chapter 403 
403: Guest from the North (3) 

Tiga kekuatan besar di luar Jianghu. 

Ada berbagai jenis seni bela diri yang didirikan dan diikuti oleh orang-orang di sana. 

Tentu saja, dari sudut pandang orang Jianghu, meskipun mereka adalah orang-orang di luar 
daerah, seni bela diri dan gaya bertarung mereka tidak jauh berbeda dengan seni bela diri 
Jianghu. 

Tiga kekuatan, yang dianggap sebagai kekuatan luar, adalah Timur, Barat dan Utara. 
Pertama adalah istana Boudala, tempat agama Buddha menyebar ke dataran tinggi Tibet. 
Yang kedua adalah wilayah Kekaisaran, di mana kuil Shaolin menjadi terkenal dengan 
istana bela dirinya. Last but not least adalah Istana Es Utara, yang juga disebut Laut Utara 
(Danau Baikal), tanah ladang salju yang dingin. 

Tentu saja, selain itu, ada pasukan Yunan Selatan, pasukan Indo, dan prajurit Pasa. 
Diketahui ada berbagai kelompok orang bersenjata, namun tiga yang disebutkan adalah 
satu-satunya yang diketahui mendapatkan kekuatan secara konsisten. 

'Istana Es Laut Utara ...' 

Pada satu titik, sekitar 30 tahun yang lalu, di antara kekuatan luar, ada kelompok yang 
bergerak ke selatan untuk mencari kekuasaan atas Jianghu. 

Mereka adalah Istana Es Laut Utara. 

Kurang dari sebulan setelah memasuki Dataran Tengah (Jianghu), mereka menyerah pada 
rencana mereka karena iklim dan budaya makanan, yang terlalu berbeda bagi mereka 
untuk terbiasa dalam perang yang panjang. 

Pada saat itu, Istana Es Laut Utara menjadi terkenal karena menandatangani perjanjian 
damai dengan Wulin, yaitu tentang menghentikan konfrontasi dan tidak melanjutkan 
perang. 

"Seorang utusan dari Istana Es Laut Utara?" 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Sangat mengejutkan mendengar bahwa orang yang membawa identitas mantan Lord Chun 
Inji yang hilang adalah seseorang dari Istana Es Laut Utara. 

'Utusan? ' 
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Hu Bong menatap pemuda itu dengan tidak percaya. 

Jika dia benar-benar utusan dari tempat yang begitu terkenal, maka dia seharusnya datang 
dengan beberapa orang di belakangnya, tetapi pria ini terlihat lusuh, kurus, berwajah bekas 
luka dan tampak seperti bajingan. 

"Jika kamu benar-benar utusan dari Istana Es Laut Utara, bukankah kamu seharusnya 
memegang sesuatu untuk melambangkan status dan peranmu?" 

Penjaga Agung Marakim, yang sejak awal curiga pada pemuda itu, bertanya. 

Semua orang menganggukkan kepala setuju. 

Ketika menyebut diri mereka sebagai utusan, mereka biasanya membawa setidaknya surat 
dari istana atau, dalam kasus Istana Es Laut Utara, sebuah papan identitas. 

"Ah..." 

Mendengar pertanyaan Marakim, Baekhyun, yang menyebut dirinya utusan, tampak 
bingung. 

Kalau dipikir-pikir, surat dari Istana yang meminta bantuan dibawa oleh pamannya ke 
Yulin. 

"I-itu dengan pamanku, bukan aku ..." 

"Paman?" 

"Ahh, bagaimana saya mulai menjelaskan ini ..." 

Sebenarnya, surat untuk Yulin adalah permintaan resmi, tapi permintaan dari Sekte Iblis 
dilakukan oleh Baekhyun atas kemauannya sendiri. 

Rasanya jika kebenaran diungkapkan, maka suasana yang tadinya masam akan berubah 
menjadi kekacauan besar. 

'Mencurigakan.' 

Saat dia ragu-ragu untuk menjawab, ketidakpercayaan Marakim tumbuh. 

Baekhyun, yang bingung tentang apa yang harus dilakukan, berbicara begitu dia 
memikirkan sesuatu. 

"Ah! Saya akan menunjukkan kepada Anda bukti bahwa saya adalah orang dari Istana Es 
Laut Utara. " 

Cara paling sederhana. 
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Dan Baekyun, yang berdiri di sebelah Ko Wanghur, bertanya padanya. 

"Maukah Anda melepaskan kontrol pada energi internal saya?" 

"Melepaskan energi internal?" 

Alis Ko Wanghur terangkat. 

Pemuda ini tidak tampak seperti orang yang berbahaya dan juga tidak terlihat seperti dia 
telah mencapai tingkat Super Master, namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah 
kontrol atas energi internalnya harus dilepaskan bahkan sebelum memverifikasi 
identitasnya. 

Namun, Chun Yeowun mengizinkannya, jadi harus dilepaskan. 

Tata! 

"Mendesah!" 

Saat kontrol dilepaskan, kabut mengalir keluar dari mulutnya. 

Itu adalah fenomena yang terjadi ketika kontrol dilepaskan. 

Dan Baekhyun, yang mengambil napas dalam-dalam, menunjuk ke cangkir teh yang 
diletakkan di atas meja. 

"Eh?" 

"Lihat disana." 

Dia memegang cangkir teh setengah penuh, dan kemudian mulai mengembangkan energi 
internalnya. 

Setelah beberapa saat, terjadi perubahan. 

Astaga! Retak! 

Energi dingin naik dari tangannya, dan cangkir teh setengah penuh segera membeku 
bersama dengan uap ringan muncul di atasnya. 

Itu adalah pertunjukan energi dingin yang khas, simbol untuk membuktikan bahwa dia 
milik Istana Es Laut Utara. 

'Ada cara yang begitu mudah, tetapi saya terlalu bingung dan akhirnya terlihat curiga di 
mata mereka. ' 

Baekhyun menghela nafas lega. 
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Karena dia pergi ke depan dan menunjukkan kepada mereka kemampuannya, dia berpikir 
bahwa mereka tidak akan lagi meragukan identitasnya. 

'Hah?' 

Mata yang menatapnya masih curiga. 

Mereka tampak kesal juga. 

'A-apa yang salah? Saya bahkan menunjukkan kepada mereka energi dingin saya, jadi apa?' 

Mereka masih tidak percaya. 

Apa yang dia tunjukkan adalah Istana Es Laut Utara, Palem Es, tetapi situasinya tampaknya 
tidak mereda. 

Dia tidak mengerti, tapi Chun Yeowun meletakkan tangannya di atas meja. 

Astaga! 

'!?' 

Retak! 

'A-apa itu!!!' 

Pada saat itu, energi dingin yang kuat terpancar, mendinginkan seluruh ruangan. Kemudian 
embun beku putih mulai terbentuk di atas meja, yang membekukan meja sepenuhnya. 

Ketika Chun Yeowun dengan ringan membanting meja yang benar-benar beku, retakan 
terbentuk di sekitar bagian itu, seperti siap pecah. 

Retak! 

Melihat potongan-potongan es yang jatuh ke lantai, Baekyun bergumam dengan bingung. 

"B-bagaimana kamu bisa melakukan ini?" 

Tingkat energi dingin yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. 

Selain itu, itu jauh lebih cepat daripada teknik Ice Palm energi internal yang dia tunjukkan. 

Karena dia tinggal di utara, dia terkena dingin sepanjang tahun, tetapi dia terkejut melihat 
Chun Yeowun, yang belum pernah ke Utara, melakukan teknik yang membutuhkan energi 
Yin di tubuhnya. 

"Jika itu masalahnya, maka aku pasti dari Istana Es Laut Utara juga, kan?" 
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"..." 

Menanyakan hal seperti itu, membuat pria itu terdiam. 

Baekhyun, yang tercengang sesaat, membuka mulutnya sambil tergagap. 

"B-bagaimana ... apakah kamu memiliki begitu banyak energi Yin?" 

"Apakah itu penting? Saya tidak berpikir bahwa menunjukkan identitas Anda untuk 
membuktikan bahwa Anda berasal dari Istana Es Laut Utara adalah hal yang sulit. " 

Baekhyun merasa malu. 

Pada awalnya, dia memang tampak curiga. 

Dia datang dengan identitas mantan Lord, jadi sangat sulit untuk percaya bahwa itu bukan 
jebakan. Terutama dari sudut pandang Lord of the Demonic Cult. Sepertinya Baekhyun 
mencoba untuk mengisolasinya. 

"Tuhan, tidakkah ada cara yang lebih mudah daripada melakukan semua ini?" 

Hu Bong bertanya dengan senyum licik. 

Dia tahu bahwa Chun Yeowun memiliki sesuatu yang dia suka gunakan untuk mengetahui 
dengan jelas apakah seseorang berbohong atau tidak. 

Melihat senyum gelisah itu, Baekhyun angkat bicara. 

"Tunggu sebentar! Anda pasti tahu ini kan? Mereka yang telah menguasai seni bela diri di 
istana utama memiliki rambut perak karena pengaruh energi internal dalam tubuh 
mereka." 

"... rambutmu hitam." 

Ada samar di dalamnya abu-abu, tapi tetap saja, warnanya hitam. 

"Itu karena saya masih belum menguasainya. Namun, jika level 5 dapat dicapai dari 8 level, 
rambut perak akan mulai muncul setelah seseorang menggunakan energi dingin." 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun menatap Great Guardian Marakim. 

Namun, bahkan Marakim, yang paling sadar akan seni bela diri, menggelengkan kepalanya 
seolah-olah dia tidak mengenalnya. 

Istana Es Laut Utara praktis tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang Jianghu, kecuali 
insiden yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. 
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Dan dengan Sekte Iblis berada di selatan Sungai Kuning, tidak ada kemungkinan mereka 
bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang di utara, jadi hampir tidak mungkin untuk 
mengetahui detail energi Dingin, teknik, atau level bela diri. mereka menggunakan. 

Penatua Huan Yi, yang merupakan tipe orang yang mengumpulkan informasi, mungkin 
tahu tentang ini. 

Saat itu, Marakim teringat seseorang yang mengetahui hal ini. 

"Mungkin Wang Jing mungkin tahu." 

"Ah... bisa jadi." 

Chun Yeowun mengangguk seolah itu masuk akal. 

Pedang Ganda Bela Diri Wang Jing hidup secara rahasia setelah ia menjadi salah satu dari 
lima prajurit terkuat Wulin, tepat setelah memusnahkan bajak laut. 

Dan 30 tahun yang lalu, Wang Jing adalah anggota Wulin, jadi dia bisa mengetahuinya. 

"Hu Bong. Bawa Wang Jing." 

"Baik tuan ku." 

Atas perintah Chun Yeowun, Hu Bong pergi. 

'Wang Jing... Wang Jing... dimana aku mendengar itu sebelumnya... Wang Jing... aku pasti 
sering mendengar nama itu...ah!' 

Baekhyun, yang sedang memikirkan nama yang terasa familiar, berteriak. 

"Pedang Ganda Bela Diri Wang Jing!" 

Kalau dipikir-pikir, dia mendengar sesuatu ketika dia memasuki Jianghu. 

Selain Chun Yeowun yang mencapai level Divine Master, ada berita tentang Wang Jing 
bergabung dengan Demonic Cult. 

"Rumor itu benar." 

Baekhyun, anggota Istana Es Laut Utara, juga bermimpi mengambil alih Wulin di Jianghu, 
jadi dia tahu tentang orang-orang terkenal di Jianghu. 

Meskipun ingatannya masih kabur. 

'Dua master besar Wulin di satu tempat, Sekte Iblis. Tidak berlebihan untuk mengatakan 
bahwa dia mendambakan semua kekuatan.' 
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Lima prajurit terkuat selalu merupakan sekelompok orang yang sering dia dengar. 

Dan sekarang dia akan melihat mereka. 

"Berhentilah terkejut dan buktikan." 

"Oh saya mengerti." 

Dia tidak mempelajari penggunaan energi dingin untuk menggunakannya dalam situasi 
seperti itu, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan identitasnya. 

Gooo! 

Berbeda dengan energi dingin yang digunakan sebelumnya, kali ini perubahan nyata 
terjadi pada tubuh Baekhyun. 

Pada embun beku, yang mulai muncul, kulitnya memutih dan rambut hitamnya mulai 
berubah menjadi perak dari akarnya. 

"Oh!" 

Ko Wanghur dan Hou Sanghwa mulai meluapkan emosi mereka saat melihat pemandangan 
yang terbentang di depan mata mereka. 

Rambut Baekhyun, yang hitam sampai saat ini, berubah menjadi perak memberikan 
perasaan misterius kepada orang-orang di sekitarnya. 

'Ini menakjubkan.' 

Mereka tidak yakin fenomena seperti apa itu, tapi itu pasti mengejutkan. 

Sampai beberapa saat yang lalu, mereka merasa skeptis, tetapi jika Wang Jing bisa 
melihatnya, dia pasti akan percaya bahwa identitas pria ini memang benar. 

Wow! 

Ketika Baekhyun berhenti, rambut perak itu kehilangan warnanya dan berubah kembali 
menjadi hitam. 

Seolah-olah mereka melihat trik sulap terjadi. 

"Apakah kamu melihatnya?" 

Baekhyun senang melihat ekspresi terkejut mereka. 

Ketika datang ke rambut perak, dia yakin itu akan diterima karena itu adalah sesuatu yang 
hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menggunakan energi dingin. 
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"Tuanku, Wang Jing ada di sini." 

Tepat saat itu, Hu Bong membawa Wang Jing bersamanya. 

Wang Jing, Pedang Bela Diri Ganda, hanya bisa membuktikan identitasnya begitu masalah 
ini terpecahkan, tapi ada kesulitan lain: dia harus meyakinkan Tuan Chun Yeowun untuk 
membantu mereka. 

'Tetap saja, karena mantan batu tulis Lord bersamaku, dia mungkin membantuku.' 

Pintu terbuka lebih dulu, dengan Hu Bong masuk diikuti oleh orang lain. 

'Ah ... itu benar-benar Wang Jing!' 

Baekhyun senang melihat Wang Jing, salah satu dari lima pendekar terkuat, yang dia 
dengar sejak kecil. Dia dengan cepat berbalik untuk melihatnya. 

"Baekhyun dari Istana Es Laut Utara menyapa Wang Jing, yang merupakan salah satu dari 
lima prajurit terkuat..." 

Mata Baekhyun bergetar ketika dia berbalik. 

Wajah putih, kecantikan berambut perak, Wang Yogun, berjalan di samping Wang Jing dan 
memasuki matanya. 

'Ugh, apa itu?' 

Baekhyun bingung untuk sesaat, jadi dia tidak yakin harus berkata apa. 

Dia sudah bingung pada Chun Yeowun menggunakan energi dingin beberapa waktu lalu. 
Sekarang dia takut hal yang sama akan terjadi lagi, dan karena wanita itu, dia merasa 
kakinya mati rasa. 

"A, sepertinya ada yang tidak beres. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk seseorang yang tidak 
menyadari kemampuan kita..." 

Dia berbicara dengan omong kosong, bahkan air mata mulai jatuh. 

Baekhyun berpikir bahwa semuanya akan berjalan lancar jika dia menunjukkan identitas 
Chun Inji, tetapi semuanya berubah menjadi berantakan. 

Pada saat yang sama di dalam Yulin. 

Di ruangan Pemimpin Besar, Yi Mok dan empat pemimpin lainnya sedang mendiskusikan 
masalah saat ini dengan wajah serius melihat isi dalam buklet panjang yang ada di atas 
meja. 
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Ada seseorang yang menunggu dengan tidak sabar di ruangan lain, Dan Juseong, paman 
Dan Baekhyun, dari Istana Es Laut Utara. 

Dia menyampaikan surat yang dia dapatkan dari istana dan memberi tahu mereka. 

Yi Mok meminta pertemuan mendesak dengan para pemimpin yang ada. 

Mereka semua memiliki ekspresi cemas, dan begitu pula pria yang duduk di ruangan lain. 

Dia mendengar banyak rumor saat dia menuju ke tempat ini. 

'Kenapa kejadian seperti itu harus terjadi di saat seperti ini? Ahhh.' 

Itu tentang perang di Kastil Jin. 

Dia mendengar tentang kerusakan yang dialami Yulin dan Pasukan Keadilan. 

Setelah penandatanganan perjanjian, informasi reguler sedang dipertukarkan, tetapi dia 
khawatir apakah Yulin dan Angkatan Kehakiman mungkin bisa membantu kali ini. 

Di dalam ruangan, pendapat dibagi dua, dan diskusi berlangsung sengit. 

Hong Palwoo mengangkat suaranya dengan mengarahkan jari ke isi buku. 

"Ini sangat berbahaya, Pemimpin Besar. Seekor naga?" 

"Saya setuju dengan pemimpin Hong. Apa makhluk roh yang telah hidup selama bertahun-
tahun setelah disegel di Istana Es Laut Utara? Saya tidak mengerti ini!" 

Pendapat itu terbagi. 

Permohonan bantuan dalam membunuh seekor naga, Penyu Naga, yang sama dengan 
Imoogi dan Qilin: Binatang spiritual. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 404 
404: Guest from the North (4) 

Penyu Naga. 

Hewan ilahi dan salah satu dari lima Binatang Roh. 

Lima Spirit Beast yaitu Imoogi, Flame Qilin, Dragon Turtle, Great Bird (Garuda) dan Pung 
Baekho (White Tiger). 

Seperti namanya, itu adalah roh naga, dengan kepala naga dan tubuh kura-kura. 

Seiring berjalannya waktu, dengan sebagian besar binatang roh, tubuh mereka tumbuh dan 
mulai menghasilkan kekuatan spiritual yang lebih kuat, dan roh naga menunjukkan 
kekuatan mereka dalam jumlah kepala mereka. 

Roh naga sering dipuja sebagai Dewa oleh para pedagang yang membuat jimat naga dan 
berdoa untuk kedatangan dan keberangkatan barang mereka dengan selamat. 

Menurut teks-teks kuno, pada zaman Lima Kaisar, roh naga berkepala enam muncul dan 
merenggut nyawa separuh orang di Zhongyun. 

Pada saat itu, ada legenda bahwa tiga dari Lima Kaisar, Suiren, dan Fuxi dan Shennong 
memimpin orang-orang mereka dan membunuh binatang roh demi perdamaian di dunia 
mereka. 

"Naga adalah makhluk yang sangat berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh 
para pejuang. " 

Seperti yang dikatakan Hong Palwoo, bahkan Moyong Kang bersikeras bahwa permintaan 
bantuan harus ditolak. 

Cara dia berbicara, dengan mata gemetar, dan tatapan serius. 

Orang-orang dari klan Moyong, yang berasal dari dinasti Yan yang jatuh, mengetahui 
kekuatan naga dengan sangat baik. 

"Di masa lalu, bahkan Dinasti Yan bertemu dengan naga berkepala tiga. Apakah Anda tahu 
apa yang terjadi? " 

Karena satu naga berkepala tiga itu, lima kota dimusnahkan, dan ribuan orang mati. 

Dengan bantuan banyak pasukan militer dan Wulin, akhirnya naga itu terbunuh. 
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Oleh karena itu, Moyong Kang lebih akrab dengan legenda dan kisah naga daripada yang 
lain, karena dia sendiri telah menyaksikan kehancuran yang dibawa oleh binatang buas itu. 

"Mereka tidak disebut makhluk bencana tanpa alasan. Bahkan jika itu tidak benar, saya 
melihat tidak perlu bagi kita untuk berlebihan dan membantu mereka ketika kita tahu 
bahwa kekuatan klan Yulin kita telah sangat berkurang. 

Moyong Kang angkat bicara. 

Di sisi lain, kepala kuil Shaolin, Gakyeon, pemimpin ke-2 dari Pasukan Keadilan memiliki 
pendapat yang berbeda. 

"Amitabha. Kata-kata Pemimpin Moyong dapat dimengerti, tetapi jika kita mengabaikan 
permohonan dari Istana Es Laut Utara, mereka tidak hanya akan menderita kerusakan 
besar, tetapi mungkin akan punah. Kami menandatangani perjanjian dengan mereka dan 
berjanji untuk saling membantu ketika ada sesuatu yang tidak bisa ditangani." 

"Bahkan jika itu masalahnya ..." 

Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pemimpin ke-14 dari Forces of Justice, Jeokyang turun 
tangan. 

Di antara klan yang memuja seni bela diri, dia dikenal sebagai sosok yang moderat. 

"Pemimpin Moyong. Bahkan saya pikir kata-kata orang suci itu benar dalam hal ini. Jika 
Yulin kami mewakili Keadilan dan bertujuan untuk keadilan, tidakkah Anda berpikir bahwa 
kami harus menjadi yang pertama bergerak? 

"Kum!" 

Begitu dia menyebutkan representasi Yulin, Moyong Kang tidak bisa membantahnya. 

Namun, Hong Palwoo, memiliki sesuatu untuk dikatakan. 

"Seperti yang dikatakan pemimpin, keadilan adalah semangat kami. Menjunjung tinggi 
keadilan seharusnya menjadi milik kita, tetapi, Kekuatan Jahat di barat dan klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang di timur baik-baik saja, sementara kekuatan Kultus Iblis semakin kuat 
setiap hari. Siapa yang akan menjaga keadilan tetap hidup jika sesuatu terjadi selama misi 
ini?" 

"Jika kita bisa membantu mereka dengan cara yang tidak merugikan..." 

"Tidak. Bukankah dia baru saja mengatakan betapa berbahayanya naga berkepala tiga itu, 
itu menghancurkan lima kota. Jadi, saya kira Anda bisa mengerti betapa berbahayanya 
naga berkepala empat itu, bukan? Sebaliknya, kita harus bersyukur bahwa itu ada di Utara 
dan bukan di Jianghu ... " 
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"Amitabha! Pemimpin Hong, kata-katamu berlebihan!" 

Itu adalah salah satu pertemuan paling intensif yang pernah mereka lakukan. 

Tidak ada pihak yang ingin mundur, dan keduanya memiliki argumen yang masuk akal. 

Itu berubah menjadi pertemuan, di mana Pemimpin Besar harus memihak. 

'Pendapat kedua belah pihak valid karena mereka mencari kesejahteraan Angkatan 
Keadilan. Tapi ada satu hal yang membuatku khawatir.' 

Bahaya yang akan mereka hadapi tidak dipertimbangkan. 

Jika itu benar-benar roh naga, yang telah disegel selama berabad-abad, dan dirilis baru-
baru ini, mereka seharusnya memberi mereka informasi yang lebih mendalam. 

Ketika para pemimpin berdebat tentang roh naga, Yi Mok mengkhawatirkan detailnya. 

'Hm?' 

Namun, ada orang lain yang memperhatikan bagian yang sama dengan Yi Mok. 

Itu adalah putra keduanya, Kang Soah. 

Dia adalah seseorang yang memancarkan perasaan yang sama sekali berbeda dari Yeon 
Buso, anak ini penuh dengan semangat khas Forces of Justice. 

Mata yang sepertinya bisa melihat menembus siapa pun, membuat orang merasa terancam. 

"Dia cukup berbakat." 

Yi Mok dengan erat mengedipkan matanya. 

Anak pertama, Yeon Buso, dikembalikan ke Angkatan Kehakiman sebulan yang lalu. 

[Monster... yang itu monster. Ugh!] 

Ketika Yeon Buso tiba, meskipun lengannya dipotong, dia tidak berhenti berlatih. 

Namun, sama seperti pria kuat mana pun yang harga dirinya hancur dalam kekalahan total, 
hati dan semangatnya yang hancur tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. 

'Karena dia memilih untuk bersembunyi di kegelapan, aku tidak mencoba 
menggunakannya ...' 

Kang Soah adalah yang paling ambisius dari tiga anak yang dibesarkannya. 
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Hal yang menakutkan adalah, meskipun ambisius, dia tahu bagaimana menunggu saat yang 
tepat sebelum mengungkapkan dirinya. 

Itu adalah kekuatan pendorong yang bisa membuatnya berkembang tanpa batas, tetapi 
Pemimpin Besar Yi Mok tidak pernah menganggapnya serius. 

[Kekuatan jahat harus dimusnahkan.] 

Kang Soah telah membuat klaim yang sama selama sepuluh tahun terakhir. 

Pemimpin hebat Yi Mok tahu seperti apa karakternya sejak saat itu. 

Ketakutan bahwa, jika anak ini mengambil kekuatan Yulin ke tangannya, seluruh Yulin 
akan ternoda darah. 

[Bukankah bakat Kang Soah sebanding dengan Yeon Buso?] 

[Bukankah lebih baik membiarkan kemungkinan penerus baru terbuka untuk saat ini?] 

Ada alasan mengapa Yi Mok menempatkan Kang Soah jauh dari posisinya. 

Sejak Yeon Buso bangkrut, dia berusaha sangat keras untuk menerima pendapat bahwa itu 
akan memberi Kang Soah kesempatan. 

Jadi, sebagai ujian, dia baru-baru ini memintanya menghadiri berbagai pertemuan. 

Mungkinkah naga ini pada akhirnya akan memberinya kesempatan untuk menyadari 
kenyataan? 

Kang Soah, yang telah berpikir, bangkit dan memandang para pemimpin lain sebelum 
berkata. 

"Pemimpin yang hebat. Dan berbagai pemimpin lain di sini, tidak apa-apa bagiku untuk 
meminta bantuan? 

Mata semua orang, yang telah berdebat sebentar, beralih ke Kang Soah. 

'Hah?' 

Bahkan Yi Mok pun bingung. 

Dia tidak menyangka anak itu akan memberikan pendapatnya dalam pertemuan yang 
begitu penting, yang baru pertama kali dia hadiri. 

Itu sama dengan yang lain, yang menatapnya. 

"Amitabha. Bantuan? Pemimpin Kang?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Itu adalah Gakyeon dari kuil Shaolin. 

Kang Soah, adalah pemimpin pasukan Bayangan Hitam, salah satu dari empat kekuatan 
utama Pasukan Keadilan, bersama dengan Pedang Keadilan Utara Yeon Buso. 

Atas pertanyaan Gakyeon, Kang Soah dengan sopan menunjuk ke pintu kamar dan berkata. 

"Saya punya pertanyaan untuk utusan dari Istana Es Laut Utara. Bolehkah saya 
memanggilnya ke dalam ruangan sebentar? " 

Moyong Kang menyipitkan matanya dan bertanya. 

"Tapi masalah ini belum diputuskan." 

Ini menyiratkan bahwa dia, yang masih kecil, tidak memiliki hak untuk mengungkapkan 
pendapatnya. 

Namun demikian, Kang Soah menjawab tidak menunjukkan niat untuk mundur. 

"Ini adalah masalah penting yang akan menentukan apakah kita harus pergi ke Utara atau 
tidak." 

"Sesuatu yang bisa memutuskan melawan atau tidak?" 

"Hm..." 

Semua orang tampak sedikit terkejut dengan kata-kata Kang Soah. 

Dan Juseong, yang sedang menunggu di ruangan lain, memasuki ruangan dengan ekspresi 
cemas. 

Mata dipenuhi dengan antisipasi, berharap bahwa mereka telah mengambil keputusan 
yang menguntungkan. 

Bertentangan dengan harapannya, Kang Soah menyentuh buklet dan bertanya. 

"Saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada utusan dari Utara. Menurut isi buklet ini, 
dikatakan bahwa Anda mencoba mencari jalan bawah tanah dengan memecahkan es untuk 
menemukan harta karun yang hilang di Laut Utara. Itu artinya kamu tidak tahu kalau naga 
itu masih hidup, kan?" 

Dan Juseong kecewa dengan itu. 

Mereka sibuk selama satu jam berturut-turut, tetapi sepertinya keputusan belum dibuat. 

Namun, dia tidak mengungkapkan penyesalannya, dan menjawab. 
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"... Ratusan tahun telah berlalu sejak roh naga dibekukan dalam es dan disegel. Dari 
pemikiran istana, mereka berasumsi bahwa monster itu sudah lama mati. " 

"Apakah begitu? Hm, itu tidak masalah." 

Dan Juseong, mata menjadi dingin. 

Dia tidak suka Kang Soah menginterogasinya. 

Tidak peduli, Kang Soah terus berbicara. 

"Namun, dalam buklet ini, tertulis bahwa ini terjadi karena kekuatan bom yang kamu 
dapatkan dari Jianghu." 

Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dang Juseong mengeras. 

Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab singkat. 

"... itu benar." 

"Anda menulis sesuatu tentang bom yang Anda dapatkan dari Jianghu, dapatkah Anda 
memberi tahu saya secara rinci tentang di mana Anda mendapatkannya?" 

"Bagaimana itu penting?" 

Kang Soah menjawab pertanyaan Dan Juseong yang bingung. 

"Jika kekuatan bom itu cukup kuat untuk menghancurkan tempat di mana roh naga telah 
disegel, kekuatan ledakannya tidak biasa." 

"... benar." 

"Disebutkan bahwa bom itu dari Jianghu, dataran tengah." 

"..." 

"Tapi, bom dengan kekuatan itu seharusnya tidak dibuat, dan tidak seharusnya dilepaskan 
ke orang lain sama sekali. Itu adalah sesuatu yang bahkan Yulin, yang memiliki hubungan 
dekat dengan keluarga Kekaisaran, tidak menyentuhnya." 

"Ah!" 

Mendengar kata-kata Kang Soah, semua pemimpin berseru. 

Mereka begitu fokus pada masalah naga yang merupakan bencana sehingga mereka 
mengabaikan apa yang dibicarakan Kang Soah. 
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"Saya mendengar bahwa selama perang yang terjadi di kastil Jin, sejumlah besar bom 
ditanam di bawah tanah." 

Kang Soah berspekulasi bahwa bom itu berasal dari klan Blade God Six Martial. 

Karena itulah dia menanyakan pertanyaan ini. 

Jawaban tentang apa yang harus dilakukan Istana Es Laut Utara dengan klan, akan 
membuat para pemimpin memutuskan untuk membantu mereka. 

Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. 

Semua orang sekarang fokus pada Dan Juseong. 

Bingung, dia merenung sejenak dan kemudian menjawab setelah mengambil napas dalam-
dalam. 

"Fiuh, ini masalah internal di istana, jadi itu hanya akan terungkap nanti. Aku akan jujur. 
Bom itu diperoleh dari kelompok mengerikan di dataran tengah. Mereka datang ke istana 
dan mempersembahkannya." 

"Kelompok mengerikan?" 

"Baik pejabat maupun orang istana tidak tahu siapa mereka." 

"Apa artinya itu?" 

"Kami hanya mendengar bahwa itu adalah klan dari Jianghu, yang memiliki hubungan baik 
dengan tiga tetua istana kami." 

"Dan bahkan mereka tidak tahu?" 

"Mereka mengatakan tidak dapat mengungkapkan identitas, sampai situasi darurat, kami 
tidak mengetahuinya." 

Para pemimpin bingung. 

Bahkan jika itu masalahnya, jika ketiga tetua itu memiliki hubungan seperti itu, itu berarti 
mereka memiliki status tinggi yang tidak dapat dilawan oleh siapa pun. 

"Apakah mengatakan bahwa para tetua itu tidak mengungkapkannya? Itu sulit untuk kami 
pahami." 

Mendengar kata-kata Kang Soah, Dan Juseong menjawab dengan suara gemetar. 

"Apa yang bisa kita dengar dari orang-orang yang tidak ada lagi di dunia ini?" 
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"Maaf?" 

"Raja dan tiga tetua meninggal saat mereka dipenjara di dalam es bersama dengan naga itu 
termasuk kelompoknya." 

'!?' 

Semua orang terkejut dengan kenyataan pahit yang terungkap. 

Karena segel yang ada di buklet itu milik wakil raja, mereka berasumsi ada yang tidak 
beres dengan istana, tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa ini akan terjadi. 

Dengan suara pahit, Yi Mok meminta maaf. 

"Kami sangat menyesal mendengarnya. Kami akan berduka untuknya." 

"Terima kasih atas kata-katamu, tapi kematian Raja kita bukanlah kecelakaan." 

Terkesiap! 

Dan Juseong mengambil sesuatu dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. 

Itu adalah kertas yang terlipat dengan baik. 

Moyong Kang, yang paling dekat, membuka kertas yang ditempeli kain dan 
menunjukkannya kepada yang lain. 

"I-ini?" 

"Satu-satunya yang selamat dari tubuh yang terluka." 

Saat mereka melihatnya, semua orang tahu. 

Tanda pada kain. 

'Blade God Six Martial Clan!' 

Bekas yang tertinggal di kain itu sama dengan pedang milik klan Blade God Six Martial. 

Saat mereka melawan mereka di Kastil Jin, mereka dapat dengan jelas mengenali mereka. 

Wawasan Kang Soah terbukti benar. 

Source : 
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Chapter 405 
405: Guest from the North (5) 

Cabang baru Akademi Iblis. 

Chun Yeowun melihat tanda yang tertinggal di tubuh bagian atas Baekhyun, yang membuka 
bajunya. 

Itu adalah sesuatu yang dia sangat tahu. 

Itu jelas merupakan luka yang disebabkan oleh Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

"Apakah kamu tahu ini?" 

Ketika semua orang di ruangan itu tampak asing, Baekyun bertanya dengan wajah tegas. 

Great Guardian, Marakim mengangguk dan menjawab. 

"Seni Ekstrim Dewa Pedang. Itu adalah teknik yang digunakan oleh klan Blade God Six 
Martial." 

"Blade God Six Martial Clan!" 

Dan Baekhyun, yang mendengar kata-kata itu, tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya. 

Bahkan setelah datang ke Jianghu, dia tidak dapat memahami teknik apa yang telah 
menempatkannya di ambang kematian. 

'Bukankah itu klan yang baru saja muncul?' 

Karena itu adalah teknik yang aneh, dia berpikir bahwa Lord of the Demonic Cult yang 
terhormat, dan klan Jianghu lainnya mungkin mengetahuinya, hanya untuk menyadari 
bahwa kelompok berbahaya yang jauh lebih buruk dari yang dia harapkan adalah sumber 
lukanya. 

"Mereka juga menyentuh Utara." 

Chun Yeowun berpikir dalam hati. 

Dan Baekhyun, yang nyaris tidak membuktikan dirinya sebagai orang dari Istana Es Laut 
Utara, berkat kata-kata Wang Jing, menunjukkan kepada mereka lukanya saat mencoba 
menjelaskan proses mendapatkan batu giok mantan penguasa. 

"Apakah kamu mengatakan bahwa mereka diundang oleh tiga tetua?" 
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"Ha ah... ya, ketiga tetua mengenal seseorang dari klan yang menangani bom, dan ingin 
semuanya berjalan lancar." 

Dikatakan bahwa benda suci telah lama hilang di Istana Es Laut Utara. 

Yang disebut benda suci adalah harta karun yang melambangkan Istana Es Laut Utara dan 
diturunkan dari generasi ke generasi. 

Namun, dalam proses menundukkan Penyu Naga yang muncul di Istana Es Laut Utara 
ratusan tahun yang lalu, para pejuang istana mengorbankan diri mereka di bawah tanah 
istana bersama dengan Adularia (Es) dan roh. 

"Dan ratusan tahun telah berlalu sejak itu, kami berpikir bahwa roh itu pasti telah 
membeku sampai mati di bawah sana." 

Raja, bersama dengan tiga tetua dan kelompok klan Blade God Six Martial, yang membawa 
bom, berhasil menembus beberapa dinding es sambil menciptakan ledakan dan berhasil 
masuk ke bawah tanah. 

"Saat itu saya tidak sadar. Fakta bahwa mereka punya alasan sendiri untuk membantu 
kita." 

Karena para tetua menyembunyikan identitas mereka, diasumsikan bahwa tidak akan ada 
niat buruk. 

Dan bawah tanah yang selalu mereka ceritakan, ternyata sangat dalam. 

"Pada titik tertentu, kami bahkan tidak tahu seberapa dalam kami melangkah." 

Mereka hanya berharap untuk menemukan Adularia pada awalnya, tetapi bertentangan 
dengan harapan mereka, hal pertama yang mereka temukan adalah Penyu Naga yang 
membeku di dalam es. 

Penampilan Penyu Naga lebih megah dari yang mereka bayangkan. 

"Di sanalah Mereka mengungkapkan warna asli mereka." 

Kelompok Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang tiba-tiba menyerang mereka. 

Raja, para prajurit Istana Es Laut Utara, yang dianggap sebagai kekuatan luar, dengan 
tenang menanggapi serangan mendadak terhadap mereka. 

Namun, ada penyergapan yang tidak terduga. 

"Tiga tetua yang seharusnya menjadi anak buah kita ..." 

Menggerutu! 
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Baekhyun menggertakkan giginya saat mengingat apa yang terjadi. 

"Bajingan-bajingan itu menikam Raja kita dari belakang!" 

Raja, yang diserang oleh bawahan terpercaya, kemudian dipukul oleh musuh dan mati di 
tempat. 

Prajurit yang tersisa dari Istana Es bertempur tetapi mereka tidak bisa bertahan lama 
karena penurunan moral, dan musuh terlalu kuat untuk mereka. 

"Saya pikir itu sudah berakhir." 

Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di sana. 

Tidak ada yang tahu apa itu, tapi sebuah bom meledak di dalamnya. 

"Es glasial hancur... semangat... itu dilepaskan. Sesuatu yang tak seorang pun bisa 
bayangkan terjadi. Siapa yang mengira monster yang dibekukan seratus tahun yang lalu 
masih hidup? " 

Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh klan Blade God Six Martial. 

Dilepaskan dari es, yang telah memenjarakannya selama ratusan tahun, Penyu Naga 
merajalela, dan klan Pedang Enam Bela Diri Dewa Pedang bergegas untuk membunuhnya. 

"The Dragon Turtle ... benar-benar monster." 

Baekhyun tidak bisa melupakan raungan dari para monster. 

Orang-orang dari klan Blade God Six Martial menghubungkan energi internal mereka, 
tetapi sisik dari Dragon Turtle bahkan tidak bisa tergores. 

Sebaliknya, mereka tersengat listrik oleh petir yang dibawa oleh Penyu Naga dan mati. 

Mereka langsung mati. 

Namun, di antara orang-orang dari klan Blade God Six Martial, ada beberapa yang tampak 
berbeda. 

"Mereka memiliki topeng besi di wajah mereka. Mereka berbeda entah bagaimana. Di 
dalamnya..." 

Seni bela diri seorang pria sangat menakjubkan. 

Seorang pria dengan aksi mendebarkan, meyakinkan semua orang bahwa dia bisa 
membunuh monster itu dalam pertarungan satu lawan satu. 
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"Tetapi bahkan orang mengerikan itu tidak punya pilihan selain menyerah di depan 
monster yang sebenarnya." 

Kura-kura Naga secara harfiah adalah bencana itu sendiri. 

Setiap kali Penyu Naga berlari, seluruh tempat berguncang. Dan Baekhyun tahu bahwa dia 
tidak bisa mengatasinya, jadi dia melarikan diri dengan tubuhnya yang terluka. 

Untungnya, dia tidak tertangkap. 

"Aku berlari seperti orang gila, tanpa melihat ke belakang." 

Dalam perjalanan ke atas, dia mendengar ledakan besar di bawah tanah. 

Seluruh gua, yang terbuat dari es, bergetar seolah-olah akan runtuh, membuat Baekyun 
takut berlari lebih cepat. 

"Bom." 

Baekhyun mengangguk pada kata-kata Chun Yeowun. 

"Mungkin... bajingan itu meledakkan bom untuk membunuh Penyu Naga." 

Seberapa jauh dia berlari. 

Gua, gua bawah tanah yang bergetar, menjadi sunyi. 

Tidak ada suara pertempuran. 

Ketika dia mencapai titik di tengah gua, Baekhyun, yang mengalami pendarahan hebat dari 
luka yang dia terima dari klan Blade God Six Martial, berhenti selama beberapa detik untuk 
memulihkan tubuhnya yang kelelahan. 

"Saya pikir hanya saya yang hidup. Aku bahkan menganggap monster itu sudah mati. Tapi 
itu semua hanya ilusi." 

Sebuah retakan muncul di tanah, dan salah satu kepala naga itu mengintip keluar. 

Entah itu untuk memuaskan rasa lapar yang lama, sang naga memamerkan giginya yang 
ganas dan mencoba untuk melahapnya. 

"Saya pikir saya sudah mati." 

Tiba-tiba seseorang keluar, dan menikam Penyu Naga di matanya. 

Naga itu meraung kesakitan, dan leher serta kepalanya yang panjang segera kembali ke 
lubang tempat asalnya. 
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Melihat gua bawah tanah itu bergetar hebat, sepertinya naga itu marah dan ingin naik. 

"Siapa yang menyelamatkanmu?" 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Sepertinya dia tahu siapa itu. 

"Dia adalah seorang pria bertopeng besi yang melakukan tindakan luar biasa itu. Melihat 
bahwa dia menyelamatkan hidup saya, saya tidak dapat memahami apa yang sedang 
terjadi." 

Tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota klan Blade God Six Martial. 

Tapi Baekhyun tidak tahu mengapa pria itu menyelamatkannya. 

Saat itulah pria di balik topeng besi itu berkata kepadanya. 

[Melarikan diri. Dan meminta bantuan. Jangan biarkan Penyu Naga jatuh ke tangan 
mereka.] 

Dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tapi dia adalah orang yang menyelamatkan 
hidup Baekhyun. 

Baekhyun memutuskan bahwa dia tidak bisa menjadi musuh, dan meminta pria itu untuk 
melarikan diri bersamanya. 

Namun, pria bertopeng mengatakan bahwa gua es harus dihancurkan untuk memastikan 
bahwa Penyu Naga tidak melarikan diri. 

"Dan kemudian dia memberiku ini." 

Baekhyun menunjuk ke papan identitas mantan Lord, Chun Inji yang ada di atas meja. 

Mata Great Guardian Marakim berkibar melalui celah di topeng. 

"Pria bertopeng besi memberikannya padamu?" 

"Dia mengatakan ini. Ambil ini dan pergi ke Tuan, Chun Ma dari Ordo Setan Langit." 

Pria bertopeng besi menunjukkan batu tulis identitasnya, dan meminta untuk 
menggunakan batu tulis untuk memasuki Pegunungan Sepuluh Ribu, untuk memasuki 
Sekte Iblis. 

Karena kurangnya waktu di gua, dia tidak bisa memberikan detail lengkap kepada 
Baekhyun. 
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"Anehnya, dia menyebut dirinya sebagai pemilik batu tulis, dan tidak mengungkapkan 
siapa kelompok orang yang menargetkan Penyu Naga itu." 

Mata Chun Yeowun melebar karenanya. 

Tapi Baekhyun, tidak menyadarinya, menyimpulkan ceritanya. 

"Dia menghilang ke dalam lubang tempat kepala Penyu Naga muncul setelah menyerahkan 
batu tulis ..." 

Pak! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Marakim meraih pria itu dengan tangannya. 

"Apakah ada teknik yang kamu ingat, bahkan sedikit gerakan yang dilakukan pria 
bertopeng besi itu?" 

"I-itu adalah teknik pedang yang terlalu sulit untuk saya ikuti ..." 

"Apa pun akan dilakukan. Tidak apa-apa bahkan jika Anda mengacaukannya, jadi jika ada 
sesuatu yang dapat Anda ingat, lakukan saja. Tuan!" 

Perhatian penuh Marakim pergi dengan kata-kata dari Baekhyun yang mengatakan bahwa 
seni bela diri pria bertopeng besi itu mendebarkan. 

Jika Baekhyun bisa mengingat sedikit dari apa yang dia saksikan, itu bisa sangat membantu 
dalam mengetahui identitasnya. 

Chun Yeowun mengangguk sambil menatap Marakim dan memberikan izinnya. 

Srrrng! 

Marakim mengeluarkan pedangnya yang ada di pinggangnya dan menyerahkannya. 

Itu memalukan, tapi Baekhyun mengambil pedang dan menutup matanya untuk mengingat 
saat-saat itu. 

"Aku tidak bisa mengingatnya secara detail, jadi jangan berharap terlalu banyak." 

Dengan kata-kata itu, Baekhyun mengayunkan pedangnya. 

Mengingat semua yang dia bisa tentang gerakan yang dilakukan pria bertopeng besi 
melawan Penyu Naga. 

'Ingat, ingat semua yang saya bisa.' 

Teknik yang digunakan pria itu hampir tidak mungkin dilakukan. 
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Karena itu adalah teknik pedang yang tidak pernah bisa dicapai Baekhyun. 

Chachachachacha! 

Pedang itu menebas di udara. 

Itu lebih seperti latihan menggunakan pedang daripada melakukan teknik pedang. 

'Ah, itu sangat ceroboh. Apakah ini satu-satunya cara untuk mengetahuinya?' 

Di mata Hu Bong, pria itu sangat ceroboh. 

Namun, Chun Yeowun dan Marakim, yang menyaksikannya memegang pedang, bereaksi 
berbeda. 

Setelah beberapa saat, kata-kata yang sama keluar dari mulut mereka. 

"Kekuatan Pedang Setan Langit!" 

Gerakan canggung Baekhyun memiliki terlalu banyak celah, tapi itu jelas mirip dengan 
Pedang Dua Puluh Empat Iblis dan Kekuatan Pedang Iblis Langit. 

Pada saat itu, wajah Marakim memerah dan air mata terbentuk di matanya saat dia 
berbicara. 

"Ahhh! Tuan! Dia tidak diragukan lagi, mantan Tuan! " 

Source : 
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Chapter 406 
406: To the North (1) 

Pegunungan Gonga terletak di perbatasan Sichuan. 

Di pegunungan Gonga, yang terkenal dengan kecuramannya, ada tempat terkenal di 
tebingnya. 

Itu disebut Death Valley, dinamai demikian karena arus deras yang terus datang dari hulu. 
Setelah tersapu oleh mereka, tidak ada yang bisa bertahan. 

Astaga! 

Dengan hujan lebat, lembah itu lebih ganas dari sebelumnya. 

Sebuah pertempuran sengit sedang terjadi di tebing curam Death Valley, yang tak seorang 
pun akan memilih untuk mendaki. 

Dentang! Dentang! 

Suara senjata dan bentrokan tajam membelah udara. Setelah konfrontasi sengit, tebing di 
sekitarnya hancur. 

Astaga! 

Meski sulit untuk membuka mata saat hujan deras, puluhan orang bertopi bambu 
memandangi konfrontasi yang terjadi di depan mata mereka. 

Di antara mereka, ada yang menonjol. 

Dua lelaki tua dan satu lelaki paruh baya dengan bekas luka di wajahnya, mereka sangat 
berbeda dari yang lain sehingga air bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. 

Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan penutup mata emas di mata 
kirinya, menyaksikan pertempuran dengan takjub. 

"Dia pasti anak yang hebat. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri saat menghadapi Blade 
Lord." 

"Benar, sekarang saya tahu, mengapa Pasukan Jahat dan Hang Yen mengalami kesulitan 
dan berakhir dalam perang saudara." 

Pria tua botak di sebelahnya setuju. 
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Pemuda yang mereka bicarakan sedang bertarung melawan Blade Lord, kepala klan Blade 
God Six Martial. 

Dia melakukan pekerjaan yang cukup hebat melawan pria yang dikenal tak terkalahkan. 

"Meski begitu, ini bukan pertarungan yang hebat." 

Pria paruh baya dengan bekas luka berbicara kepada orang tua. 

Dia menunjuk seseorang dan berkata. 

"Blade Lord kita bertarung tanpa bergerak satu langkah dari sana. Tidak peduli seberapa 
bagus lawannya, itu seperti melempar telur ke batu." 

Seperti yang dikatakan pria paruh baya itu, Blade Lord tidak bergerak satu langkah pun 
sejak pertempuran dimulai. 

Satu-satunya hal yang bergerak adalah lengan kanannya yang memegang pedangnya, dia 
bahkan memblokir beberapa serangan hanya dengan satu tangan. 

"Mungkin karena kita semakin tua, kita mungkin tidak tahu banyak. Tapi untuk bisa 
bergerak seperti itu pada usia itu, itu bagus dengan caranya sendiri." 

Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, lawannya adalah seorang pemuda berusia awal tiga 
puluhan. 

Dia cukup terampil untuk memiliki gelar dalam Wulin. 

Bahkan di tengah pertempuran, setelah menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan, dia 
masih memberikan segalanya. 

Mata pria paruh baya itu menyipit pada sesuatu. 

'Wulin lebar. Namun, dia pasti kompeten untuk orang seusianya.' 

Dapat dimengerti bahwa Pasukan Jahat mengalami kemunduran karena dia. 

Dikatakan bahwa pemuda itu adalah ahli strategi yang baik yang membagi Forces of Evil 
menjadi dua, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika dia bertahan, dia akan 
mendapatkan gelar yang bagus di Forces of Evil. 

'Ah, dia kurang beruntung. Untuk bertemu Blade Lord bahkan sebelum mengalami 
kekuatan.' 

Pemuda itu bingung dengan kemunculan tiba-tiba dari Blade Lord. 
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Gara-gara dia, pemuda itu kehilangan kesempatan untuk membunuh Gongyun, tangan 
kanan Hang Yen. 

Dan pria ini adalah monster. 

Dia penuh percaya diri saat dia berhasil membunuh banyak orang dengan seni bela dirinya, 
tetapi monster di depannya ini, bahkan tidak bergerak. 

'Apakah dia benar-benar manusia?' 

Bahkan Hang Yen, salah satu dari lima prajurit terkuat, tidak seperti ini. 

Hang Yen juga harus berjuang untuk tetap hidup. 

Tapi monster ini tampak berbeda. 

"Aku harus memutuskan." 

Dia berpikir untuk menyerah dan mencoba melarikan diri, tetapi itu tidak mungkin dengan 
semua tebing dan air di bawahnya. 

Pada saat itu, Blade Lord, yang diam sampai saat itu, berbicara. 

"Apakah ini semua yang kamu punya?" 

"Ck!" 

Wajah pemuda itu terdistorsi karena provokasi. 

Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan. 

Yang berhasil dia lakukan hanyalah memotong sedikit topi bambu pada lawannya. 

"Saya melihat Anda tampak menarik, Anda menggunakan total 38 seni bela diri." 

"!!!" 

Mengejutkan betapa akuratnya dia menyebutkan jumlah seni bela diri yang digunakan. 

Untuk membingungkan lawan, pemuda itu dengan sengaja menggunakan beberapa seni 
bela diri satu demi satu, tetapi untuk mendapatkan perhatian. 

"Apakah tidak ada gaya lain yang kamu tahu?" 

Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. 

Itu adalah jawaban. 
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Sekarang setelah semua kartunya terbuka, dia bahkan tidak bisa menanggapi Blade Lord. 

"Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dilihat." 

"Apa?" 

Saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. 

Ssst! 

Pria itu melepaskan pedangnya. 

Sepertinya dia rela melepaskan lawan mudanya, ketika dia tiba-tiba mulai mengumpulkan 
energi yang luar biasa, pedang qi, yang berbentuk pedang. 

Pedang pedang qi. 

"I-itu?" 

Pemuda itu bingung dengan apa yang dilihatnya, tetapi kemudian pedang qi berubah 
menjadi Pedang Udara yang mengarah ke dadanya. 

Puk! 

"Kuak!" 

Mata pemuda itu menjerit kesakitan. 

Dia terkejut melihat pedang qi, tetapi melihatnya terbang di dadanya bahkan lebih 
mengejutkan. 

"Aku-pedang tak terlihat?" 

Hanya pedang tak terlihat yang cukup mengejutkan, tapi kemudian dia menggunakannya 
sebagai Pedang Udara. 

Yang hanya bisa berarti satu hal, monster yang dia lawan adalah seorang Divine Master. 

Intuisinya tentang tidak memiliki kesempatan untuk menang, ternyata benar. 

"Kuak!" 

Sempoyongan! 

Setelah dadanya tertusuk, dia terhuyung beberapa langkah saat dia jatuh ke sungai di 
bawah. 

Ah! 
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Melihat itu, orang-orang yang sedang menyaksikan pertempuran datang ke tepi tebing 
untuk melihat apa yang terjadi. 

Melihat ke bawah, mereka melihat bahwa dia jatuh dari tebing dan tenggelam di arus air. 

"Huk!" 

Di antara mereka, seorang pria paruh baya berjas merah, mau tak mau bergidik. 

Seolah menusuk jantung saja tidak cukup, pria itu telah jatuh ke Lembah Kematian dan 
tubuhnya tidak dapat dipulihkan. 

Pria berjas merah mendekati lawan pria muda itu dan berbicara dengan senang. 

"Memang, Blade Lord telah mencapai level dewa! Kamu memperlakukan monster itu 
seperti anak kecil..." 

Saat itu, pria paruh baya dengan bekas luka datang di antara keduanya. 

Seperti juru bicara Blade Lord, katanya. 

"Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita." 

Identitas sebenarnya dari pria berjas merah itu adalah Gongyun, tangan kanan Hang Yen, 
dan seorang pejabat Pasukan Jahat. 

"Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Slaughter Blade Master? Jika Guru kita 
mendengar berita ini, dia tidak akan bisa menahan kegembiraannya." 

"Saya senang mendengarnya. Kami melakukan apa yang Anda minta, saya harap Anda 
menahan akhir kesepakatan Anda. " 

Dari percakapan mereka, sepertinya klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil telah 
mencapai kesepakatan. 

Dan isi kata-kata Gongyun mengungkapkannya. 

"Tentu saja kami akan melakukannya. Sekarang kita telah melenyapkan bajingan sialan itu, 
jika sisa-sisa lainnya dapat dihancurkan, aliansi ini akan berjalan seperti yang dijanjikan. " 

Kesepakatan antara klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil. 

Dari sudut pandang Gongyun, Blade Lord adalah seseorang dengan kekuatan ekstrim, 
seseorang yang dia inginkan sebagai sekutu, melihat kekuatannya, dia senang dia datang ke 
depan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Gongyun sangat senang dengan itu; dia bahkan mencoba mengundang mereka ke dalam 
kubu Forces of Evil, tetapi mereka menolak. 

Astaga! 

Blade Lord, yang memiliki topi bambu, melihat ke bawah ke air lembah di tengah hujan 
lebat. 

Dia melihat melalui topi. 

Karena pedang tak kasat mata itu dibuat dari energi internalnya, dia merasakan jantung 
pria itu berhenti. 

Tapi ada yang terasa salah. 

'Perasaan apa ini? Apa ini?' 

Itu mengkhawatirkan. 

Karena alasan itulah dia tidak berbicara dengan Gongyun dan menggunakan Slaughter 
Blade Master sebagai wakilnya. 

"Tuan Pedang!" 

Seorang pria dengan wajah diperban mendekatinya. 

Blade Lord menatapnya dengan ekspresi bingung, saat dia buru-buru berlutut di tanah 
yang basah kuyup. 

"Apa itu?" 

"Ada masalah di istana Es Laut Utara. Sebagian besar dari mereka dihancurkan. Sepertinya 
hanya dua tuan dan satu dari unit roh yang masih hidup..." 

Gooo! 

"Eiik!" 

Begitu dia mendengar kata-kata itu, energi yang kuat melonjak dari tubuhnya. 

Dia tahu bahwa berita istana Es Laut Utara seharusnya datang, tetapi dia tidak menyangka 
itu akan begitu mengerikan di telinganya. 

Kali ini, bahkan Dewa Iblis itu tidak ikut campur. 

Astaga! Mengepalkan! 
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"Kuak!" 

Ketika dia mengulurkan tangan, tubuh pria yang diperban itu secara paksa diseret ke 
tangannya. 

Dia marah karena misi itu mudah dilakukan. 

Dilihat dari bagaimana dia meraih leher pria yang diperban itu, satu kata yang salah dan 
lehernya akan patah. 

"Mengapa mereka gagal?" 

Pasti ada alasan yang bagus. 

Untungnya, ada alasan yang masuk akal kali ini. 

"Kuak, Penyu Naga... kuak... tidak... mati... sebaliknya... itu... kua... memiliki empat kepala..." 

Berita tentang empat kepala membuat mata Blade Lord berbinar. 

Ini tidak terduga. 

Menurut informasi yang mereka kumpulkan, itu seharusnya naga berkepala dua yang telah 
terperangkap di dalam es selama bertahun-tahun. 

Namun, seolah-olah hidup saja tidak cukup, bahkan kekuatannya bertambah. 

Guyuran! 

"Batuk!" 

Saat Blade Lord melepaskan lehernya, pria berbalut perban terbatuk dan terengah-engah. 

"Naga dengan empat kepala ..." 

Bahkan naga berkepala tiga disebut bencana berjalan. 

Berpikir, Blade Lord membuka mulutnya. 

"Tuan Pedang Pembantaian." 

"Iya!" 

Sangdal, yang berada di dekatnya, datang memesan. 

Dan Tuhan memberinya perintah. 

"Kamu dan 20 pria lainnya, bawakan aku inti roh dan darah Penyu Naga itu." 
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Pria dalam perban terbatuk pada jumlah orang. 

"Dua dua puluh orang, itu adalah setengah dari pasukan roh." 

"Yah, orang-orang itu terbiasa dengan hal semacam ini, itu tidak akan menjadi masalah." 

Meskipun jauh lebih kuat dari yang lain, mereka dilatih untuk digunakan dalam situasi 
seperti itu. 

Meski begitu, lebih baik mengirim yang berpengalaman daripada mengirim orang lain yang 
pada akhirnya akan berubah menjadi pengorbanan yang tidak berharga. 

"Apakah itu cukup?" 

"Apakah sedikit lebih baik-baik saja? Saya mendengar bahwa 'itu' disegel di istana Pobalap 
dan masih hidup." 

Ada alasan mengapa klan Blade God Six Martial datang ke Sichuan. 

Tujuan mereka yang sebenarnya adalah Istana Podalap. 

Sebuah wakil dingin keluar dari mulut Blade Leader. 

"Sejak kapan kamu mulai menyuarakan pendapatmu kepadaku?" 

Menyadari apa yang telah dia lakukan, Sangdal berlutut. 

"Ah, tidak sama sekali. Saya mematuhi perintah Tuhan. " 

Melihat ke bawah, Blade Lord berbicara. 

"Jangan khawatir. Aku akan mengurus Istana Podalap." 

Markas Besar Angkatan Kehakiman di Yulin. 

Lebih dari 400 orang berkumpul dalam lima baris di gerbang utara. 

Dibagi menjadi tiga kelompok. 

Seratus atau lebih prajurit mengenakan jubah coklat muda, mereka adalah prajurit elit dari 
klan Hwang Bo. 

Kelompok seratus orang lainnya, mengenakan jubah putih tebal, adalah pejuang dari klan 
Moyong, yang dipimpin oleh Moyong Kang. 
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Akhirnya, kelompok dua ratus orang, yang ditutupi baju besi tipis dengan kata bayangan di 
punggung mereka, adalah Pasukan Bayangan Pedang, salah satu dari empat kelompok 
bersenjata utama Yulin. 

"Terima kasih atas dukungannya." 

Kang Soah, pemimpin Pasukan Bayangan Hitam, bergerak maju dengan kudanya, dia 
memimpin berkat Moyong Kang, yang beberapa langkah di belakang. 

Moyong Kang, yang menentang keputusan itu, bergabung dengan rencana mereka. 

"Saya ingin berterima kasih kepada ayah saya." 

Moyong Kang tidak ingin pergi ke sana karena Penyu Naga masih hidup, tetapi karena dari 
utara, dia tidak bisa menolak permintaan Yi Mok, yang memintanya untuk menemani 
pasukan. 

"Ahhh! Saya selamanya berterima kasih kepada orang-orang yang datang membantu kami. 
Saya dengan tulus berterima kasih kepada para prajurit Yulin karena menerima 
permintaan kami ini. " 

Pada saat itu, Dan Juseong, seorang utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di atas 
kuda di samping mereka berbicara kepada mereka. 

Wajahnya penuh kebanggaan. 

Dia takut mereka tidak akan menerima permintaannya, tetapi pada akhirnya Yulin tidak 
hanya mengirim prajurit, tetapi juga para elit di antara mereka. 

[Mengalahkan Penyu Naga itu penting, tetapi fakta bahwa klan Dewa Pedang Enam Bela 
Diri mengincarnya, berarti mereka sedang merencanakan sesuatu.] 

Mendengar kata-kata Kang Soah, para pemimpin menyatukan pendapat mereka. 

Mereka memutuskan untuk membantu Istana Es Laut Utara dalam mengalahkan Penyu 
Naga tanpa menderita kerusakan besar. 

"Jika kakakmu keluar dari gedung, dia mungkin akan memuji semangat Kang Soah." 

Suara wanita cantik datang dari sisi kanan Kang Soah. 

Wanita itu adalah Jegal Sohi, salah satu dari tiga wanita cantik di Jianghu dan ahli strategi 
Yulin. 

Selain tiga kelompok bersenjata, dua puluh orang dari klan Jegal telah datang. 
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Mereka ahli dalam segel, dan dibawa untuk melihat apakah mungkin untuk menyegel 
kembali binatang roh itu lagi. 

"Tidak perlu untuk hal-hal seperti itu." 

Kang Soah menanggapi dengan dingin kata-kata Jegal Sohi. 

Saat itu, dia tersenyum pahit. 

"Masih seperti itu." 

Itu karena dia tahu betul bahwa Yeon Buso dan Kang Soah, atau anak-anak Yi Mok, tidak 
pernah berhubungan baik satu sama lain, mereka seperti air dan minyak. 

Dia bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi dekat jika Yeon Buso tidak begitu 
sempurna, tetapi Kang sepertinya masih membenci saudaranya. 

Dia bahkan tidak menyukai tunangannya, Jegal Sohi, dan berteriak kepada para prajurit 
yang ada di belakang bahkan tanpa meliriknya. 

"Setiap jam itu penting. Saya ingin memastikan bahwa semua orang siap sebelumnya, 
untuk perjalanan ke Laut Utara, Anda tidak akan banyak beristirahat. Jadi perhatikan tubuh 
dan kondisi Anda!" 

"Iya!!!" 

Empat ratus prajurit Yulin berteriak keras saat mereka melewati Gerbang Utara dan mulai 
berbaris menuju Laut Utara. 

Source : 
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Chapter 407 
407: To the North (2) 

Akademi baru dari Demonic Cult. 

Gedebuk! 

Baekhyun, utusan dari Istana Es Laut Utara, menunjukkan kesungguhannya dengan 
membenturkan dahinya ke lantai. 

"Tolong bantu kami." 

Semua orang di ruangan itu berpikir keras. 

Dia tidak melewatkan kesempatan ketika dia mengungkapkan bahwa pemilik papan 
identitas itu adalah Chun Inji, mantan Lord of the Demonic Cult. 

Terlepas dari situasinya, Baekhyun berpikir bahwa melihat papan identitas, Tuhan yang 
baru pasti akan datang untuk membantu mereka. 

"Tolong bantu kami, seperti yang dilakukan mantan tuanmu." 

Pada saat itu, suara Chun Yeowun memasuki telinga Baekhyun, yang kepalanya di tanah. 

"Saya memiliki pertanyaan untuk Anda." 

Baekhyun mengangkat kepalanya sedikit. 

"Iya?" 

"Menurut Wang Jing, Laut Utara menandatangani perjanjian aliansi dengan pasukan Yulin, 
mengapa kamu tidak meminta bantuan mereka?" 

'Ini...' 

Laut Utara dan Sekte Iblis jarang berinteraksi, dan itulah kenyataannya. 

Tapi mereka meragukannya karena perilaku Baekhyun. 

Dan ketika Chun Yeowun menunjukkannya, dia terlalu bingung untuk menjawab. 

"Saya bersyukur bahwa Anda membawakan kami berita tentang mantan Tuan kami. 
Namun, saya tidak mengerti mengapa Laut Utara mengirim satu utusan kepada kami 
dengan harapan kami akan mempercayai kata-kata satu orang. Lagipula, ini bahkan bukan 
permintaan formal." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'... mungkin kita terlihat mudah baginya.' 

Tentu saja, dia tahu bahwa permintaan seperti itu akan sedikit tidak masuk akal dalam 
keadaan normal, tetapi dia berpikir bahwa karena dia membawa batu tulis, Sekte Iblis akan 
membantunya. 

"Apakah menurut Anda ada orang dari istana yang bisa turun ke Jianghu sendirian, tanpa 
permintaan resmi dan meminta kami untuk mengirim orang hanya karena kami setia 
kepada mantan tuan kami?" 

Wajah Baekhyun mengeras mendengar kata-kata itu. 

Wooong! 

"Hah?" 

Tubuh Baekhyun, yang telah berbaring telungkup, terangkat dengan paksa. 

Terkejut, dia mencoba memberontak melawan kekuatan yang mengangkatnya ke udara, 
tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak. 

Chun Yeowun berbicara kepada pria itu, yang bingung. 

"Karena aku bukan idiot, aku bisa membuat dua tebakan. Anda datang ke sini sendiri 
dengan berpikir Anda dapat mewakili Laut Utara. " 

'!!!' 

Meneguk! 

Baekhyun menelan ludahnya dengan wajah gugup. 

Sementara Chun Yeowun terus berbicara dengannya. 

"Mungkin kamu menilai ada musuh di dalam, jadi kamu meminta bantuan kami secara 
pribadi, ini bukan permintaan resmi dari Laut Utara, kan?" 

Baekhyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 

Dia hanya berbicara tentang peristiwa terkait dengan Penyu Naga dan apa yang terjadi di 
Istana Es Laut Utara, tetapi informasi itu dihilangkan. 

'Intuisinya tidak normal.' 

Memang, dia adalah penguasa kekuatan yang menggerakkan Wulin. 
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Dia mendengar desas-desus itu, tetapi dia berpikir bahwa itu dibesar-besarkan karena usia 
Tuhan, namun, Baekhyun salah. 

"Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi." 

Jika dia menebak begitu banyak, beberapa tebakan lagi dan Tuhan mungkin akan 
mengetahui segalanya. 

Baekhyun mengangguk dan meminta maaf. 

"Aku tidak pernah bermaksud menipumu. Saya tidak dapat memberi tahu Anda segera 
karena saya takut Tuhan akan segera menolak permintaan saya." 

Dari sudut pandang Baekhyun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. 

Alasan dia meminta bantuan dari Demonic Cult saja adalah karena itu adalah masalah yang 
berkaitan dengan masalah internal Istana Es Laut Utara. 

Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan hal-hal seperti itu kepada orang luar dengan 
santai. 

"Jelaskan semuanya." 

"... Aku adalah pangeran Istana Es Laut Utara." 

"Aku tahu itu!" 

Hu Bong tidak bisa menahan kata-katanya. 

Baekhyun bukan orang biasa dari istana. 

Dia adalah pangeran, yang akan memimpin Istana Es Laut Utara di masa depan. 

Mendengarkan bagaimana Chun Yeowun berjaga-jaga, yang lain secara kasar memahami 
identitasnya. 

"Saya kagum dengan hikmat Tuhan. Mohon maafkan kekasaran saya." 

"Itu cukup berani darimu. Jika Anda tidak memberi saya batu tulis dari mantan Tuan kita, 
saya akan membuat Anda membayar harga yang cukup besar. " 

Sampah! 

Dia berbicara dengan santai tapi merinding muncul di tubuh Baekhyun. 

Giok itu bertindak sebagai perisai untuknya. 
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Baekhyun tahu bahwa jika dia berbohong lagi, hidupnya akan dalam bahaya, jadi dia 
memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. 

"Aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya lagi. Seperti yang Tuhan tebak, utusan 
resmi pergi untuk meminta Yulin." 

Baekhyun mengungkapkan semuanya. 

"Ha!" 

Hu Bong tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya pada kata-kata itu. 

Dari apa yang dia katakan, sepertinya mereka menginginkan bantuan dari Sekte Iblis dan 
pasukan Yulin. 

Masalahnya adalah permintaan resmi hanya untuk Yulin, jadi jika mereka pergi ke Laut 
Utara dengan mendengarkan pria ini, itu akan berakhir sebagai masalah dari Sekte Iblis. 

Saat itu, Ko Wanghur menunjukkan sebuah fakta. 

"Itu aneh, Jika kamu adalah pangeran Istana Es Laut Utara, bukankah kamu wakil raja?" 

Baik. 

Jika terjadi kecelakaan, itu adalah prosedur normal bagi pangeran untuk mengambil alih 
posisi sebagai wakil dan memimpin kantor. 

Mendengar itu, Baekhyun menggigit bibirnya mencoba menenangkan amarahnya dan 
berbicara. 

"Saya tidak. Sekarang, wakil raja istana bukanlah aku, tapi seseorang bernama Dan 
Jucheon, paman keduaku." 

"Paman kedua?" 

Mendengar kata-kata itu, mata Chun Yeowun berbinar. 

Jika demikian, itu berarti kepala Istana saat ini adalah orang lain. 

Dilihat dari reaksi Baekhyun, pasti ada konflik internal di Istana. 

Ini menarik perhatian Chun Yeowun. 

"Tidak termasuk semua yang kamu katakan, kamu saat ini meminta bantuan Sekte kami, 
ketika kamu tidak memiliki otoritas di tanganmu." 

Chun Yeowun bertanya pada Dan Baekhyun dengan nada tegas. 
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"I-itu, bisa dianggap seperti itu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Ada banyak mata-mata 
di istana utama." 

"Mata-mata?... Apakah kamu berbicara tentang Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang?" 

"... Iya." 

Selain mereka yang mati di bawah tanah, Baekhyun yakin bahwa ada mata-mata dari klan 
Blade God Six Martial di mana-mana di Istana. 

Yang paling mencurigakan adalah Dan Jucheon dan para pengikutnya. 

Mendengar bahwa raja mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan dan naga telah 
dibebaskan, tindakan pertama yang dia lakukan adalah mengadakan pertemuan dan 
diangkat sebagai wakil raja istana. 

"Dia mengambil keuntungan dari krisis daripada merancang langkah-langkah. Saat itu, saya 
tidak sadarkan diri karena luka yang saya derita, hanya jika saya baik-baik saja! Ck!" 

Mengambil keuntungan dari pelepasan Penyu Naga, dia sendiri ditunjuk sebagai wakil raja 
di istana, dan didelegasikan semua kekuatan saat dia mengumpulkan semua orang kuat di 
istana. 

Meskipun itu adalah momen krisis, Dan Jucheon dihormati sebagai pahlawan oleh orang-
orang Istana Es Laut Utara. 

Sementara Baekhyun tidak sadarkan diri karena luka-lukanya, semuanya sudah 
diputuskan. 

Seolah-olah mereka semua menunggu saat itu. 

"Ini adalah situasi yang menimbulkan kecurigaan, tapi mungkin dia bisa melakukannya 
tanpa bantuan mata-mata?" 

tanya Ko Wanghur. 

Mendengar itu Baekhyun mengangkat kepalanya dan menjawab dengan marah. 

"Jika orang itu benar-benar menginginkan posisi raja berdasarkan keahliannya, mungkin 
ayah saya dan saya akan bisa mengerti! Tapi dia, orang yang seharusnya menjadi saudara 
ayahku, mengambil keuntungan dari krisis dan mengambil alih kekuasaan. Jika sesuatu 
seperti itu terjadi di Sekte Anda, apakah Anda akan menganggapnya sebagai perebutan 
kekuasaan yang sederhana? 

"..." 

Mendengar itu, Ko Wanghur terdiam. 
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Kata-kata Baekhyun tidak salah. 

Dia terus mengatakan bahwa pamannya mengambil keuntungan dari krisis, tetapi ada 
kemungkinan besar bahwa dia benar-benar berkolusi dengan klan Blade God Six Martial. 

Mereka telah merencanakan hal-hal dengan cara yang sama di mana-mana. 

"Dan, ketiga tetua itu dikenal sebagai tangan kanan pamanku. Mereka dan pamanku 
semuanya setuju untuk membawa bom-bom itu dari Blade God Six..." 

"Cukup." 

'?' 

Chun Yeowun memintanya untuk berhenti bicara. 

Ketika dia mengatakan itu tanpa mendengar keseluruhan cerita, Baekhyun menjadi gelisah. 

Chun Yeowun berbicara padanya. 

"Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk mendengar lebih banyak." 

"T...lalu?" 

"Yah, orang-orang dari Sekte Iblis akan menuju ke Laut Utara untuk mengamankan 
keselamatan mantan Tuan." 

"Ah!" 

Wajah Baekhyun membengkak dengan kebahagiaan mendengar kabar baik yang keluar 
dari kata-kata Chun Yeowun. 

Dari melihat bagaimana Chun Yeowun bertindak, sepertinya mereka akan mengirim 
Baekhyun kembali, tapi sekarang dia bersedia membantu. 

"T-terima kasih!" 

Namun, perasaan bahagia itu berakhir cukup cepat. 

"Mari kita menandatangani kontrak di sini." 

"Hah?" 

Baekhyun meragukan telinganya pada kata-kata kontrak yang tiba-tiba. 

Dia berpikir bahwa karena mereka membutuhkan mantan tuan mereka, mereka akan 
membantu, tetapi pergantian peristiwa yang baru tidak terduga. 
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"Keamanan mantan penguasa Sky Demon Order Anda dipertaruhkan ..." 

"Jangan salah paham." 

"Apa?" 

"Jika kita menuju ke Laut Utara tanpa permintaan resmi, kita pasti akan menghadapi 
serangan balasan dari tentara Yulin dan Laut Utara." 

"B-baiklah..." 

"Jika kehidupan mantan Tuhan kita tidak dapat diamankan atau diidentifikasi, kultus kita 
akan memilih untuk tidak bergerak." 

Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. 

Jika mantan Lord, tubuh Chun Inji tidak ditinggalkan oleh Dragon Turtle, itu akan seperti 
Sekte Iblis yang ikut campur dalam urusan Istana lain tanpa permintaan resmi. 

Tidak ada yang bisa menunjuk jari pada kultus ketika menyingkirkan Penyu Naga, tetapi 
begitu masalah ini terpecahkan, orang-orang pasti akan mempertanyakan alasan mereka. 

'Ah! Sebuah pembenaran!' 

Baekhyun mengerti. 

Dia tidak tahu bagaimana wakil raja saat ini akan bertindak. 

Tapi ada satu masalah. 

"Tuan. Meskipun saya dapat menulis kontrak, saya tidak memiliki wewenang. Wakil raja 
istana mungkin mengabaikan ini, apakah kamu masih menyukai ini?" 

"Tidak masalah." 

"Hah? Betulkah?" 

"Tuliskan." 

Baekhyun bingung pada Chun Yeowun, yang berbicara seolah-olah dia tidak peduli. 

Namun, menyadari bahwa Chun Yeowun dapat berubah pikiran setiap saat, Baekhyun 
mengambil kuas di atas meja. 

Dia menatap Chun Yeowun. 

"Kontrak seperti apa yang harus saya tulis?" 
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"Yang sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah meletakkan tiga syarat. " 

"Tiga?" 

Baekhyun mengerutkan kening. 

Dia tidak tahu bahwa akan ada tiga kondisi. 

Dia cemas, tetapi dia memutuskan untuk menyerah dan mendengarkan. 

"Pertama. Inti dan darah dari Dragon Turtle akan menjadi milik Sky Demon Order, yang 
akan membunuhnya." 

"Maksudmu, kultus akan membunuhnya?" 

"Iya." 

Itu bisa dimengerti. 

Jika mereka membunuhnya, mereka akan memiliki hak untuk mengambilnya. 

Tentu saja, jika mereka bergabung dengan Istana Es Laut Utara untuk membunuhnya, 
mungkin ada masalah. 

Sekte itu memang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Laut Utara, tempat 
yang tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi kondisi ini terasa bisa diterima. 

"Kedua. Setelah Penyu Naga diberantas, langgar perjanjian antara Istana Es Laut Utara dan 
pasukan Yulin. " 

"Hah? Itu bi..." 

Sementara dia masih bingung, Chun Yeowun melanjutkan syarat ketiga. 

"Ketiga. Di tempat perjanjian yang dibatalkan, Laut Utara akan membuat yang baru. Tulis 
tiga hal ini dengan sangat jelas." 

'!?' 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Baekhyun terdiam. 

Kondisi pertamanya terasa benar, tetapi yang kedua dan ketiga bukanlah sesuatu yang bisa 
dia putuskan sendiri. 

"Jika kita menandatangani kontrak dengan kondisi tersebut, kita akan segera menuju ke 
Laut Utara." 
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"T-tunggu sebentar! Tuan! Isi kontrak yang kamu sebutkan bukanlah hal yang aku bisa..." 

"Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." 

"Hah?" 

"Kamu akan segera dilantik sebagai Raja." 

Baekhyun gemetar mendengar kata-kata tiba-tiba yang keluar dari mulut Chun Yeowun. 

Perasaan malu yang dia rasakan telah berubah. 

Bibir Chun Yeowun terangkat menjadi senyuman dan berbicara kepada Baekhyun. 

"Kamu putuskan. Raja Dan." 

Setelah berjam-jam berlalu, Chun Yeowun keluar dari kamar tamu, dan memberi perintah 
kepada bawahannya. 

"Panggil Enam Pedang sekarang. Kami akan berangkat." 

"Iya!" 

Pada saat itu, ekspedisi Sekte Iblis ke Laut Utara telah dikonfirmasi. 

Source : 
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Chapter 408 
408: Great Hung Clan of the Great Plains (1) 

Bagian utara milik Jianghu. 

Itu berarti perbatasan Shaanxi, Gansu, Shanxi, dan Hebei. 

Untuk mencapai danau Baikal, di mana Istana Es Laut Utara, yang memegang kekuasaan di 
utara terluar, berada, Anda harus melewati dataran besar yang diperintah oleh beberapa 
suku barbar. 

Klip! Klip! 

Di daerah perbatasan antara Shanxi dan Great Plains. 

Suara kuda berlari menggema di mana-mana. 

Lebih dari empat ratus atau lebih prajurit elit Klan Yulin bergerak ke utara dalam satu 
barisan. 

Seperti yang diumumkan sebelumnya oleh Kang Soah, komandan unit, situasinya 
mendesak, jadi setelah perjalanan tanpa henti, mereka mencapai tempat ini hanya dalam 
tiga hari. 

Tentu saja, untuk sampai ke Shanxi dengan kecepatan itu, mereka harus mampir ke klan 
lain di bawah Yulin, yang sedang dalam perjalanan dan berganti kuda. 

Klip! Klip! 

Sepanjang perjalanan, sang komandan, Kang Soah, terdiam dan khawatir. 

Ada alasan untuk kekhawatirannya. 

Itu karena dia mendengar berita tak terduga dalam perjalanannya ke utara. 

[Apakah kamu mengatakan bahwa orang-orangmu telah meminta bantuan dari Sekte 
Iblis?] 

[Iya. Yah, itu bukan permintaan resmi, hanya satu anggota tentara yang dikirim kepada 
mereka, tapi karena itu bukan permintaan resmi dari istana utama, sekte iblis mungkin 
tidak mengirim pasukan apa pun.] 

Dan Juseong mengatakan yang sebenarnya hanya untuk berhati-hati. 
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Tentu saja, dia tahu bahwa Sekte Iblis tidak akan datang untuk membantu, tetapi mereka 
dalam keadaan darurat, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan informasi ini untuk 
berjaga-jaga. 

Kang Soah berpikir bahwa hanya Yulin saja yang dimintai bantuan karena persetujuan 
mereka, tetapi penyebutan Sekte Iblis membuat Kang Soah merasa bermasalah. 

[Ini benar-benar tidak terduga.] 

[Yah, itu bukan permintaan formal, jadi mereka tidak akan peduli. Kecuali selama perang 
penaklukan, para pemimpin biasanya mengabaikan permintaan lain.] 

Moyong Kang dari keluarga Moyong mendengar itu dan menjawab bahwa Sekte Iblis sama 
sekali tidak akan membantu utara. 

Bahkan Jehal Sohi setengah setuju. 

[Kata-kata Pemimpin Moyong memiliki beberapa kebenaran. Saat ini, Sekte Iblis berada 
dalam situasi di mana mereka perlu meletakkan dasar untuk akademi baru mereka. 
Sementara itu, jika mereka membagikan anak buahnya, mereka akan kehilangan waktu dan 
uang. Tapi.] 

[Tapi?] 

[Itu adalah jawaban yang benar dari sudut pandang militer ... tapi saya tidak dapat 
menjamin bahwa Tuan Chun Yeowun akan melakukan itu.] 

Jegal Sohi telah pergi sebagai utusan ke Sekte Iblis, dan dia bertemu dengan Chun Yeowun 
ketika dia masih menjadi putra mahkota. 

Dan sebagai hasil dari mengamati dengan cermat kemajuan Chun Yeowun sebagai seorang 
Lord, dia menyadari bahwa dia bukan tipe orang yang bergerak sesuai dengan strategi 
buku teks. 

Oleh karena itu, dia tidak yakin tentang gerakan Sekte Iblis. 

[Kang Soah. Bagaimanapun, kami dan Sekte Iblis berada dalam aliansi. Apakah akan begitu 
mengkhawatirkan hanya karena mereka mengirim beberapa orang ke Istana Es Laut 
Utara?] 

[... Aku ingin tahu bagaimana kita akan mendistribusikan darah dan inti naga setelah 
dibunuh.] 

[Inti?] 

Kang Soah lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah Penyu Naga terbunuh. 
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Jegal Sohi sama prihatinnya dengan Dan Juseong, utusan dari Istana Es Laut Utara tetapi 
tidak membicarakannya. 

[Pemimpin Kang, saya harap Anda mengambil kepemilikan inti pada saat itu ...] 

[Meskipun lengan kanan Yeon Buso dipotong oleh Lord of the Demonic Cult, tunangannya 
tampaknya memiliki hati yang lembut terhadap Cult, melihat bagaimana Anda berbicara 
tentang aliansi. Apakah kamu jatuh cinta pada kejahatan?] 

[Apa katamu!] 

[Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda.] 

Jegal Sohi merasa sangat terhina dan mencoba berteriak, tetapi Kang Soah 
mengabaikannya dan mempercepat pawai. 

'Ugh...' 

Jegal Sohi menekan amarahnya. 

Bukankah dia akan membenci Chun Yeowun, yang memotong lengan tunangannya? 

Namun, sebagai seorang prajurit yang bertanggung jawab atas strategi militer seluruh 
Yulin, dia bertahan karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih bodoh daripada melibatkan 
masalah pribadi dalam pekerjaan. 

'Apakah dia masih khawatir tentang pengiriman pasukan Sekte Iblis?' 

Dengan berlalunya hari, keheningan dari Kang Soah tumbuh. 

Melihat wajahnya, dia sepertinya khawatir tentang strateginya. 

'Ah! Kami memasuki dataran besar!' 

Saat dia menunggang kudanya, dia melihat dataran utara. 

Dia juga tidak berniat berbicara dengannya, tetapi dia berteriak pada Kang Soah karena dia 
memimpin kelompok itu. 

"Kita akan tiba di Great Plains. Pemimpin Kang. Dunia orang barbar." 

Mendengar kata-kata itu, wajah Moyong Kang menegang. 

Berbeda dengan klan Jegal dan klan Hwang Bo, yang terletak di dalam Jianghu, orang-orang 
Moyong telah menetap di Liaoning, yang berada di utara, dan mereka sangat mengenal 
orang-orang barbar. 
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Meskipun mereka bukan seniman bela diri, mereka masih mampu berperang selama empat 
musim. 

Tentu saja, itu bukan satu lawan satu, jadi dia tidak takut, tetapi akan sulit jika orang-orang 
barbar menginginkan perang dan membawa orang-orang mereka. 

'Saya senang bahwa Kang Soah telah diangkat menjadi komandan.' 

Moyong Kang memandang Kang Soah, yang mengemudikan pawai di depan. 

Dia mendengar bahwa Kang Soah dan kelompok Bayangan Hitam telah memerangi orang-
orang barbar di utara Shanxi selama lima tahun berturut-turut. 

Oleh karena itu, bahkan Yi Mok dan para pemimpin lainnya setuju untuk memimpin 
pasukan. 

'Apakah baru-baru ini dia menandatangani perjanjian dengan mereka?' 

Dia mendengar bahwa dua tahun lalu, Kang Soah membuat perjanjian dengan Asara, kepala 
perang Klan Great Hung, yang sangat dikenal di antara orang barbar di Great Plains. 

Ada beberapa peti harta karun di sebelah barang-barang di gerobak di belakang pawai, 
yang pasti sudah disiapkan jika mereka saling bertabrakan. 

"Kuharap tidak ada yang salah." 

Akan menjadi bencana jika misi Penyu Naga tidak berjalan sesuai rencana, namun, ada 
alasan mengapa hanya satu utusan yang dikirim dari Istana Es Laut Utara, dan itu untuk 
menghindari gesekan dengan orang-orang barbar. 

Meskipun tidak besar, orang-orang barbar akan menghadapi 400 pria bersenjata yang 
bersedia menyeberangi Great Plains. 

Tidak ada yang terjadi selama perjalanan setengah hari. 

Dan hari sudah sore. 

Dudududu! 

"Ah!" 

Prosesi maju pasukan Yulin berhenti seketika. 

Perintah komandan tidak diberikan, tetapi mereka semua berhenti dan melihat ke suatu 
tempat. 

Kekuatan besar tampaknya memenuhi cakrawala saat matahari terbenam. 
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Ribuan kuku kuda membuat bumi di bawah bergetar seolah-olah ada gempa bumi. 

"Apakah kita akan bertemu dengan mereka di hari pertama?" 

Moyong Kang menggelengkan kepalanya. 

Orang-orang barbar duduk dengan tenang di atas pelana saat kuda-kuda itu bergerak. 
Mereka semua ditutupi mantel bulu dan memiliki senjata di atasnya. 

"Bulu serigala coklat keabu-abuan ... mereka adalah Klan Great Hung." 

Dan Juseong, utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di sebelah Kang, berbicara. 

Puuuuu! 

Suara klakson dari tentara bisa terdengar. 

Ketegangan meningkat di wajah para prajurit Yulin, yang harus maju. 

Saat itulah Kang Soah mengirim isyarat tangan untuk mengibarkan bendera. 

"Kibarkan bendera!" 

"Iya!" 

Para prajurit di barisan depan mengibarkan bendera putih pada teriakan letnan kelompok 
Blade Shadow. 

Ketika bendera Blade Shadow dikibarkan, lusinan kuda di garis depan berhamburan dan 
datang ke arah mereka. 

'Ah! Kepala mereka?' 

Meskipun Yulin memiliki begitu banyak pasukan, mereka hanya datang dengan sejumlah 
kecil orang yang menunjukkan keberanian mereka. 

Di antara lusinan kuda, ada satu yang paling menonjol, seorang pria berbaju merah, begitu 
besar hingga kuda yang ditungganginya pun tampak tertutup. 

Pria itu tidak tahu seni bela diri, namun, terbukti betapa kuat dan beraninya dia. 

"Asara." 

Mata Moyong Kang dan Dan Juseong terbelalak mendengar nama yang keluar dari mulut 
Kang Soah. 

Asara adalah nama kepala perang Klan Great Hung. 
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Semua orang pernah mendengar nama dan ketenarannya tetapi belum pernah benar-benar 
melihat wajahnya. 

'Saya tidak mengerti. Orang besar itu adalah kepala perang dari Klan Great Hung?' 

Melihat gada kolosal yang dia pegang, dia tampak seperti seseorang dengan kekuatan 
besar. 

Ketika pria bernama Asara tiba, Kang Soah dengan sopan menyapanya. 

"Намайг аан ацаанд аарай (Sudah lama)" 

Yang mengejutkan, kata-kata yang diucapkan Kang Soah dalam bahasa orang barbar. 

Semua orang, yang memimpin pasukan bersamanya, terkejut. 

Mereka tahu bahwa dia berurusan dengan orang-orang barbar selama lima tahun, tetapi 
mengejutkan melihat betapa lancarnya kata-katanya. 

Tepuk! 

Kepala perang klan, yang disebut Asara, mengulurkan tangan kepadanya. 

Kang Soah, seolah terbiasa, meraihnya, dan keduanya menepuk dada mereka. 

Pak! Pak! 

Menyelesaikannya, Asara memamerkan gigi kuningnya dan tersenyum lebar. 

'Ah! Jadi ini salam mereka.' 

Melihat senyum lebar itu, sepertinya tidak ada perasaan bermusuhan. 

Saat Kang Soah mengangkat tangannya, para prajurit Bayangan Hitam, yang ada di 
belakang mereka, pergi ke kereta dan mengeluarkan sepuluh kotak warna-warni. 

Gedebuk! 

Ketika kotak dibuka, itu dipenuhi dengan banyak benda dan batangan emas. 

Melihat itu, Asara, Kepala Perang dari Klan Great Hung, mengangguk puas dan berkata. 

"Би а (saya menyukainya)" 

Itu disiapkan dengan terburu-buru, tapi sepertinya Asara menyukainya. 

Kang Soah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka harus menyeberangi daratan untuk 
pergi ke Laut Utara. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Asara senang bahwa tidak ada kerusakan pada klan dan mereka diberi upeti. 

"Saya pikir pembicaraan berjalan dengan baik." 

Mendengar kata-kata tenang Dan Juseong, Jegal Sohi bertanya. 

"Bisakah kamu memahami mereka?" 

"Karena Laut Utara dan Great Plains saling berdekatan, aku tahu perbedaan antara konflik 
dan pertukaran." 

Sebagian besar orang di Istana Es Laut Utara dapat berbicara bahasa itu. 

Menurut kata-kata Dan Juseong, sepertinya mereka diizinkan untuk pindah ke Istana Es 
Laut Utara tanpa masalah. 

Namun, percakapan itu memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. 

"Та !" 

Suara Asara sedikit meninggi. 

'Apa itu?' 

Jegal Sohi merasa ada yang aneh dengan reaksi Asara. 

Kang Soah berbicara dengan banyak gerakan tangan seolah meminta sesuatu, tetapi Asara 
dan pria di sebelahnya, yang tampak seperti letnannya, sedang berdebat tentang sesuatu. 

"Hah..." 

Namun, bahkan Dan Juseong, yang mendengar percakapan mereka, tampak bermasalah. 

[Utusan Dan. Jika tidak apa-apa dengan Anda, dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang 
mereka bicarakan?] 

Dan Juseong berbicara kembali dengan nada bingung. 

[Aku, aku tidak begitu tahu...] 

[?] 

[Ah, Pemimpin Kang meminta Klan Great Hung untuk menjaga mereka yang mencoba 
menyeberangi Great Plains selain Yulin dan untuk mencegah mereka lewat.] 

[Hah?] 

Ekspresi Sohi mengeras. 
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Setelah Yulin menyelesaikan pertukaran, mereka menuju ke utara. Setelah mereka pergi, 
Sorachu, lengan kiri Asara dan orang terkuat kedua di klan, berbicara. 

"Kepala. Apakah Anda benar-benar akan menerima tawaran Kang Soah?" 

"Kenapa kamu begitu khawatir tentang itu? Sangat mengejutkan bahwa dia bahkan 
menanyakan hal seperti itu." 

Asara bertanya pada Sorachu, yang adalah seorang pejuang pemberani yang berperang tak 
terhitung jumlahnya di sampingnya. 

Sorachu menggelengkan kepalanya dan berkata. 

"Wulin itu berbahaya, tapi apakah kamu tidak mendengar berita dari Buchoi yang baru-
baru ini mengunjungi Jianghu?" 

Buchoi adalah salah satu prajurit pengawal Kepala Perang Asara. 

Meskipun orang barbar dianggap benar-benar terputus dari Jianghu, mereka akan 
mengirim orang ke Jianghu untuk mengumpulkan informasi dan terkadang bertukar 
informasi juga. 

"Buchoi!" 

Atas panggilan Asara, dari kuda yang menunggu di belakang, seorang pria dengan bekas 
luka besar di wajahnya menjawab. 

"Iya! Panglima Perang!" 

"Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang untuk supremasi di Jianghu 
adalah Sekte Iblis dan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang?" 

"Iya. Di antara mereka, aku mendengar bahwa yang bernama Chun Yeowun, Penguasa 
Sekte Iblis, adalah monster dan disebut Dewa Iblis." 

Dewa Setan, Chun Yeowun, tindakannya terdengar melalui orang-orang Jianghu. 

Sebuah kekuatan yang berada di luar kemampuan manusia. 

Desas-desusnya adalah bahwa dia melayang di langit dan menjatuhkan petir di kastil. 
Tidak ada yang bisa percaya ketika mereka mendengarnya. 

"Dewa Iblis, ya... itu memang salah satu nama yang gila. Tapi beraninya mereka menyebut 
manusia sebagai Dewa." 

Anehnya, mereka tahu tentang berita di Jianghu. 
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Alasannya adalah seni bela diri. 

Prajurit pendamping Asara, yang disebut Buchoi, adalah seorang prajurit yang menguasai 
seni bela diri. 

Setiap kali mereka pergi ke selatan untuk berperang, Kepala Perang Klan Great Hung, yang 
memiliki konflik dengan orang-orang Wulin, selain tentara Kekaisaran, tertarik pada seni 
bela diri. 

Inilah sebabnya dia mengirim orang ke Jianghu dan menginvestasikan waktu tiga generasi 
hanya untuk menciptakan pasukan tak terkalahkan yang terbuat dari prajurit yang 
menguasai seni bela diri. 

Dan dengan itu, Klan Great Hung mampu mengklaim hegemoni Great Plains. 

"Ngomong-ngomong, bukankah dia mengatakan bahwa yang berbahaya adalah Dewa Iblis 
itu?" 

Bahkan sebelum Kang Soah membuat penawaran dan mencoba menasihati Asara untuk 
menghentikan kultus iblis, Kepala Perang tidak berniat membiarkan Dewa Iblis lewat. 

Tapi Kang Soah terus membujuknya, tidak tahu itu. 

[Kamu tidak perlu khawatir tentang Sekte Iblis. Pemimpin Besar Pasukan Keadilan tidak 
akan pernah datang ke sini untuk tugas seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir 
bahwa Lord of Demonic Cult, yang memegang kekuatan seperti itu, akan muncul di sini, 
secara langsung?] 

Kang Soah terus mengatakan bahwa Lord of Demonic Cult tidak akan pernah melintasi 
negeri itu. 

Namun, jika anggota sekte datang, Asara menerima proposal untuk membantu klan Yulin. 

"Aku tahu tetapi..." 

"Jangan khawatir. Kami tidak akan bertemu langsung dengan mereka." 

Mendengar itu, Sorachu tampak bingung saat dia bertanya. 

"Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran?" 

"Huhu, bukankah mereka meminta kita untuk tidak membiarkan orang lain selain orang 
Yulin lewat?" 

"Itu benar." 
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"Para pejuang pemberani dari Klan Great Hung berdiri di sini, bahkan jika mereka adalah 
seniman bela diri, akankah mereka mencoba melawan kita di tanah kita?" 

Ribuan pasukan. 

Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. 

Bukankah pasukan Yulin yang baru saja melewati mereka menjadi cemas karena jumlah 
itu? 

Hanya dengan menembakkan panah, orang-orang barbar bisa menutupi langit dengan 
warna hitam. 

"Apakah kamu akan mendorong mereka ke dalam ketakutan?" 

"Ya, ancaman sedang. Hanya jika kita bertemu dengan mereka, bahkan jika dia disebut 
Dewa Iblis, apakah dia akan datang jauh-jauh ke sini ke Great Plains hanya untuk melawan 
kita?" 

Itulah rencana sebenarnya dari Panglima Perang Asara. 

Sorachu berbicara dengan senyum lebar setelah mendengar kata-kata Panglima Perang. 

"Itu mengagumkan! Jika kami melakukan seperti yang Anda katakan, kami akan 
mendapatkan 3.000 domba bahkan tanpa merusak suku kami." 

Sebagai imbalan untuk mengabulkan permintaan Kang Soah, dia berjanji untuk 
memberikan 3.000 domba kepada Klan Hung Besar. 

Emas dan perak memang bagus, tetapi domba memiliki nilai yang nyata bagi orang-orang 
barbar nomaden di Great Plains. 

"Hahahaha! Bukankah ini disebut satu batu untuk dua burung⁽¹⁾?" 

Sambil tertawa terbahak-bahak, mereka melihat seorang utusan dengan bulu bulu kuning 
mendekati mereka. 

Tanpa menurunkan kuda dengan benar, utusan itu menundukkan kepalanya dan 
melaporkan. 

"Kepala Perang. Saat ini, sekitar 20 mil ke barat daya, angkatan bersenjata sekitar enam 
ratus orang bergerak ke utara." 

"Orang-orang dari suku lain?" 

"Tidak. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya berasal dari Jianghu. " 
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Mendengar itu, Panglima Perang Asara dan mata anak buahnya berbinar. 

Orang-orang itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. 

Matahari telah terbenam, dan kegelapan mulai datang. 

Sekitar enam ratus orang, dengan obor menyala, berbaris menuju utara dalam lima baris. 

Mereka adalah sekte setan, yang memiliki kata 'Iblis' tertulis dengan bangga di bendera 
mereka. 

Melihat bagaimana mereka maju, sepertinya moral mereka semua tinggi. Alih-alih 
mengirim pasukan, sepertinya mereka sedang berkampanye. 

Mereka yang dengan bermartabat menunggang kuda di kepala setiap kelompok yang 
terdiri dari seratus prajurit adalah Enam Pedang. 

Mereka penuh tekad karena ini adalah misi pertama mereka yang tepat. 

Meskipun perjalanan mereka ke utara dan tidak beristirahat selama tiga hari terakhir, mata 
mereka lebih dari hidup. 

Pada saat itu, pasukan Sekte Iblis, yang bergerak ke utara, terhenti. 

"Apa itu?" 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Alasan mereka berhenti sederhana. 

Dududududud! 

Suara kuku kuda menggemuruh tanah. 

Obor yang tak terhitung jumlahnya memenuhi cakrawala langit malam dari utara di mana 
mereka seharusnya menuju, dan obor semakin mendekat. 

Pada pandangan pertama, itu tampak seperti pasukan besar yang terdiri dari sepuluh ribu 
orang. 

Mereka adalah tentara dari Klan Great Hung, hegemon dari Dataran Utara. 

Senyum menyebar di bibir Kepala Perang Asara, lengan kirinya Sorachu dan para 
pemimpin suku lainnya, yang bergerak di garis depan klan Great Hung. 

"Mereka datang tepat di hari yang sama, menyelamatkan kami dari banyak masalah. Ha ha 
ha." 
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"Sayangnya. Orang-orang Yulin itu telah melewati sebelum mereka, jika saja mereka datang 
ke depan, kultus akan lewat setelah memberi kita upeti. 

"Hahaa, bajingan itu harus dikirim kembali ke tempat mereka. Buchoi!" 

"Iya! Panglima Perang!" 

Atas panggilan Kepala Perang Asara, pengawal Buchoi melangkah maju. 

Dan dia diperintahkan untuk. 

"Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melewatinya dan suruh mereka kembali ke 
tanah mereka. Jika mereka tidak kembali, beri tahu mereka bahwa mereka akan kehilangan 
nyawa mereka di bawah pedang Klan Great Hung." 

"Ya, Panglima Perang!" 

Dia adalah salah satu dari sedikit prajurit di barbar yang bisa berbicara bahasa Jianghu. 

Buchoi, yang menerima perintah, maju ke depan dan meneriaki 600 pasukan Sekte Iblis 
yang terlihat. 

"Dengarkan aku!!!" 

Suara Buchoi, yang memegang kekuasaan, bergema di Great Plains. 

Seolah memberikan momentum, para pejuang Klan Great Hung membanting tanah dengan 
tombak mereka dan berteriak. 

Gedebuk!!! Gedebuk!!! Gedebuk!!! 

"WAAHHHHHHH!!!" 

Tentara mereka berteriak, dan raungan menyebar ke mana-mana. 

Buchoi, yang berpikir bahwa dia telah cukup menurunkan moral musuh, menyampaikan 
kata-kata Panglima Perang. 

"Pria dari Jianghu! Kami adalah Klan Great Hung, para pejuang hebat yang menguasai Great 
Plains! Aku seorang pejuang, Buchoi yang berada langsung di bawah Pemimpin Besar, 
Pemimpin Perang kita Asara!" 

"Woaaahhhh!!!" 

Setelah memperkenalkan dirinya, Buchoi langsung ke topik utama. 
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"Tanah ini milik kita! Ini bukan tempat di mana orang asing bisa berkeliaran. Kembali ke 
tempat Anda tinggal segera! Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan diberikan 
kepada Anda. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dibunuh oleh pedang dan tombak para 
pejuang hebat kita!" 

"Waaahhhh!!!" 

Meskipun orang-orang barbar tidak mengerti apa yang Buchoi katakan, mereka tetap 
berteriak dan membantu menyampaikan kekuatan mereka. 

Teriakan itu begitu keras hingga gendang telinga mereka berdegup kencang. 

Saat itulah Buchoi, yakin bahwa dia telah berhasil menakut-nakuti mereka, membalikkan 
kudanya dan menatap Panglima Perang dengan ekspresi puas. 

"Dengar, Klan Hebat Hung!!!" 

'!?' 

Saat Buchoi berbalik, dia harus melihat kembali ke Sekte itu saat suara itu bergema kuat di 
tanah terbuka. 

Bukan suara itu yang membuatnya terkejut. 

Itu karena orang yang berbicara berbicara dalam bahasa mereka. 

Woong! 

Bahkan para pejuang Klan Great Hung mendengarnya. 

Tidak mungkin mereka tidak mendengarnya. 

'Apakah orang-orang itu belajar berbicara dengan bahasa kita?' 

Pengucapannya jauh lebih jelas dari yang mereka harapkan. 

Kemudian mengikuti suara itu lagi. 

"Saya Chun Yeowun, Penguasa Ordo Setan Langit!" 

'!!!' 

Buchoi, Asara, dan bahkan Sorachu terkejut dengan kata-kata yang akurat dan suara yang 
tepat, yang dapat menipu siapa pun untuk berpikir bahwa dia adalah seorang penutur asli. 

Nama yang diperkenalkan adalah sesuatu yang mereka dengar satu jam yang lalu. Tidak 
mungkin mereka bisa melupakan nama itu. 
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"Chun Yeowun?... Tidak, tidak mungkin, Dewa Iblis?" 

Pada gumaman Sorachu, Kepala Perang Asara mengarahkan tongkatnya ke pasukan kultus 
Iblis dan berteriak dengan ekspresi bingung. 

"Omong kosong macam apa ini?! Kami diberitahu bahwa dia tidak akan berada di sini!" 

Source : 
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Chapter 409 
409: Great Hung Clan of the Great Plains (2) 

Jumlah obor yang tak terhitung jumlahnya terlihat dari kontingen Sekte Iblis. 

Ada pasukan besar yang tampaknya terdiri dari ribuan, bukan puluhan ribu orang. 

Bahkan Enam Pedang tampak gugup saat mereka menyaksikan pasukan besar itu secara 
bertahap mendekati mereka. 

Meskipun Tuan Chun Yeowun mereka disebut Dewa Iblis, ini akan menjadi pertama kalinya 
mereka menghadapi begitu banyak prajurit. 

"Tidak mungkin ... bagaimana ini mungkin?" 

Di sisi kanan Chun Yeowun, Baekhyun yang sedang menunggangi kudanya menjadi 
ketakutan. 

Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang barbar di Great Plains. 

Sebelum menuju utara dari cabang Sekte Iblis, dia merekomendasikan agar Chun Yeowun 
menyiapkan upeti untuk menghindari perkelahian dengan orang barbar. 

Kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, sebagian besar suku barbar akan menerima upeti 
dan membiarkan orang lewat. 

"I-ini pertama kalinya ini terjadi." 

Tidak ada orang barbar yang akan memimpin pasukan sebesar itu hanya untuk mengusir 
penyusup. 

Meskipun jumlah kontingen Sekte Iblis tidak sedikit, para barbar tampak tak kenal takut, 
seolah-olah mereka tidak tahu apa itu seni bela diri. 

"Eh." 

Hu Bong menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. 

Bukannya mereka tidak mengira bahwa situasi seperti itu akan muncul dalam perjalanan 
mereka ke Istana Es Laut Utara. 

Namun, mereka tidak bisa menyalahkan siapa pun ketika situasinya berubah menjadi 
buruk. 
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"Tanah ini milik kita! Ini bukan tempat di mana Anda orang asing bisa berkeliaran. 
Kembalilah ke tempat asalmu segera! Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan 
diberikan kepada Anda. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dibunuh oleh pedang dan 
tombak para pejuang hebat kita!" 

"Wah!!!" 

Teriakan para pejuang Klan Great Hung bergema. 

Moral yang tinggi dari prajurit mereka membuat takut Sekte Iblis, yang harus maju dengan 
cepat. 

"Klan Great Hung adalah hegemon dari Great Plains. Mereka berbahaya." 

Baekhyun memperingatkan Yeowun dengan ekspresi serius. 

Penjaga Agung, Marakim, yang menunggangi kuda yang ditinggalkan Chun Yeowun, 
berbicara dengan suara rendah. 

"Terlalu banyak, Tuhan." 

Pasti ada terlalu banyak musuh untuk mereka lawan. 

Selain itu, tampaknya ada beberapa yang menguasai seni bela diri di dalam barbar. 

Sebagai tentara milik Klan Great Hung, mereka tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu 
saja. 

Pada saat itu, seseorang yang tidak sebesar Ko Wanghur tetapi setengah baya dengan 
tubuh besar yang mengenakan baju besi biru berbicara. 

"Tuan. The Great Guardian berbicara fakta. Untuk mengalahkan mereka, kita harus siap 
untuk membuat pengorbanan yang signifikan." 

Lawan tidak sepuluh kali lebih besar jumlahnya. Jumlah mereka seratus kali lebih banyak. 

Pria paruh baya yang memberi saran pada Yeowun adalah tetua ke-6, Mong Mu. 

Saat Sekte Iblis sedang berkembang, Yeowun membawa prajurit dari pangkalan utama 
Sekte Iblis. 

'.. itu akan membuang-buang energi.' 

Chun Yeowun memiliki pendapat yang sama dengan mereka. 

Jika mereka pergi berperang, itu akan menjadi kerugian bagi Sekte Iblis dalam banyak hal. 
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Dalam hal ini, negosiasi akan efektif. Jika itu tidak berhasil, dia bisa menggunakan 
intimidasi secukupnya. 

'Nano. Bisakah Anda menganalisis bahasa mereka?' 

tanya Chun Yeowun, menunjuk ke arah prajurit Klan Great Hung yang berteriak dari jauh. 

Dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawaban. 

[Itu dekat dengan bahasa Rusia, bahasa keluarga Slavia Timur. Interpretasi tersedia.] 

'Bisakah Anda menyampaikan itu kepada saya?' 

[Tersedia. Mentransfer bahasa Rusia ke otak pengguna. Menyetujui?] 

'Iya.' 

cincin! 

Saat kata 'ya' jatuh, kepalanya tersengat dari semua informasi bahasa Rusia yang 
membanjiri otaknya. 

Bahasa mereka, yang tidak bisa dia mengerti sampai saat ini, tampak jelas seperti siang 
hari. 

"Pergi! Orang asing!" 

"Jika kamu tidak kembali, aku akan menancapkan tombak ini padamu dan mengubahmu 
menjadi kebab! Ha ha ha!" 

Ada banyak sumpah serapah karena mereka berasumsi bahwa Sekte Iblis tidak dapat 
memahami bahasa mereka. 

Sepertinya mereka sudah mati untuk tidak membiarkan Sekte Iblis lewat. 

Chun Yeowun bergerak sedikit lebih dekat dengan kudanya. 

"Tuan?" 

"Mengapa?" 

Sementara bawahannya bingung, Chun Yeowun berteriak kepada tentara Klan Great Hung. 

"Dengar, Klan Hebat Hung!!!" 

Sebuah bahasa yang sama sekali berbeda keluar dari mulut Chun Yeowun, yang 
mengejutkan semua pejuang sekte. 
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'Bagaimana dia berbicara bahasa mereka?' 

Baekhyun adalah orang yang paling terkejut. 

Dia hendak menerjemahkan untuk Chun Yeowun karena negosiasi perlu dilakukan tetapi 
mendengar Chun Yeowun berbicara dalam bahasa orang barbar, dia terkejut. 

Sementara Chun Yeowun melanjutkan. 

"Saya Chun Yeowun, Penguasa Ordo Setan Langit!" 

Pria ini jelas tahu bahasa orang barbar. Bahkan Klan Great Hung, yang berteriak, mulai 
bergumam. 

Woong! 

Suatu kali dia mengatakan bahwa Chun Yeowun mulai bernegosiasi. 

"Saya sangat menyadari bahwa ini adalah tanah Klan Great Hung. Oleh karena itu, 
sehubungan dengan suku, sebuah upeti telah disiapkan untuk melewati tanah Anda. Kami 
tidak datang ke sini untuk berperang melawan Klan Great Hung, kami ingin menghindari 
gesekan demi orang-orang di kedua sisi!" 

Pada upaya untuk bernegosiasi, wajah Sorachu, Kepala Perang Asara, dan bahkan para 
pejuang lain di depan suku, menjadi kaku. 

Sampai beberapa saat yang lalu, klan Great Hung mencoba mengancam Sekte Iblis dan 
mengirim mereka kembali. 

Namun, ini benar-benar tidak terduga. 

"Dewa Iblis? Kang Soah sepertinya telah menipu kita!" 

Asara berbicara dengan ekspresi jijik. 

Jika apa yang dikatakan Lord of Demonic Cult itu benar, maka Kang Soah telah memberi 
mereka informasi palsu. 

Okuro, salah satu komandan suku, komandan perang, berbicara kepada Asara. 

"Kepala Perang, mereka mungkin berbohong." 

"Iya!" 

Komandan lainnya juga setuju. 
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Di antara tiga kekuatan utama Jianghu, Sekte Iblis dikatakan menguasai Sungai Kuning, jadi 
untuk alasan apa mereka bisa datang ke Great Plains? 

Seperti yang dikatakan Kang Soah, Pemimpin Besar Pasukan Keadilan bahkan tidak 
bergerak dengan pasukan mereka. 

Namun, Sorachu keberatan dengan kata-kata mereka. 

"Kepala Perang. Kamu harus berhati hati. Kami tidak tahu tentang mereka. Namun, karena 
dia sendiri yang mengungkapkan identitasnya, itu mungkin bukan kebohongan." 

Sorachu benar. 

Mereka adalah satu-satunya suku barbar yang mengetahui informasi tentang Sekte Iblis. 

Semua karena mereka tertarik pada seni bela diri, mereka terus-menerus mengirim orang 
ke Jianghu untuk mendapatkan informasi. Namun, suku-suku lain tidak mengetahui seni 
bela diri. 

"Tapi dia tahu bahasanya. Selain itu, dia tampak terampil dalam hal itu. Mungkin itu bukan 
Lord of Demonic Cult, tapi anggota suku lain bergabung untuk membantu mereka!" 

Hampir setiap komandan memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang terjadi. 

"Tapi di antara suku-suku lain, mereka yang tahu tentang Jianghu ..." 

"Kepala Perang. Tidak ada yang bisa benar-benar yakin tentang di dunia ini. Tidak mungkin 
suku-suku lain tidak mengirim orang-orang mereka ke Jianghu untuk mengumpulkan 
informasi." 

Sorachu terdiam dengan kata-kata itu. 

Sungguh aneh bahwa Lord of Demonic Cult berbicara dalam bahasa mereka. 

Mendengar itu, Okuro, prajurit yang lebih suka berperang, berteriak dengan berani. 

"Kepala Perang! Mengapa kita harus menunggu! Kirimkan saya dan prajurit saya! Biarkan 
mereka tahu seni bela diri saya, saya akan membuat mereka berlutut! 

Melihat niat kuat dalam kata-katanya, Asara berpikir. 

Kultus Iblis hanya memiliki enam ratus orang, yang berarti bahwa orang-orang barbar 
tidak perlu takut. 

Tidak peduli seberapa terampil seni bela diri mereka, tidak mungkin orang-orang Jianghu 
memiliki stamina sebanyak itu. 
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Namun, rumor absurd tentang Demon God tidak meninggalkan pikirannya. 

"Kepala perang. Yang mereka minta hanyalah izin untuk melewati Laut Utara. Ini bukan 
perang teritorial, mengapa kita harus menggunakan pertempuran?" 

Para komandan tidak senang dengan kata-kata Sorachu. 

Rasanya seperti sesuatu yang akan dikatakan seorang pengecut. Seorang pria yang 
seharusnya berada di samping Panglima Perang setelah berperang begitu banyak, 
berbicara seperti seorang pengecut! 

"Kepala Perang! Sejak kapan Klan Great Hung takut pada musuh..." 

Saat Okuro hendak membuat keluhan lagi, Buchoi kembali ke arah mereka dan berbicara. 

"Kepala Perang-W! Sepertinya dia adalah Dewa Iblis!" 

"Apa artinya itu?" 

Buchoi menjawab pertanyaan Asara, yang bingung. 

"Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan?" 

"Apakah ada orang yang tidak mendengarnya?" 

Sangat jelas sehingga semua orang mendengarnya. 

"Tapi dia tidak berteriak." 

"Maksud kamu apa?" 

"Untuk memungkinkan mereka mendengar saya, saya berteriak, tetapi orang itu berbicara 
dengan suara yang sangat rendah. Namun, tidak biasa berbicara dengan energi internal. " 

Buchoi adalah seorang pejuang yang belajar seni bela diri. 

Setelah mempelajari seni bela diri, dia juga mengembangkan energi internal. 

Setelah mengasah kemampuannya untuk waktu yang lama, dia berhasil mencapai level 
Master, dan suara seseorang bernama Chun Yeowun, yang mengaku sebagai Lord of 
Demonic Cult, mencapai level yang bahkan tidak bisa ditebak oleh Buchoi. 

"Hmmm." 

Buchoi adalah seorang pejuang pemberani. 
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Setelah mempelajari seni bela diri, para komandan suku menganggap Buchoi sebagai 
pejuang yang hebat dan itu membuat mereka bingung dengan kenyataan bahwa Buchoi 
tampak takut pada musuh bahkan sebelum melawan mereka. 

Sejujurnya, itu wajar. 

Chun Yewoun tahu bahwa orang-orang menguasai seni bela diri di antara orang-orang 
barbar, jadi dia dengan sengaja menggunakan energi internal. 

Dan mereka yang tahu tentang itu akan mulai takut padanya. 

"Masei!" 

"Kepala Perang!" 

Buchoi adalah orang yang Asara perintahkan untuk maju karena dia tahu seni bela diri, tapi 
ada juga yang lain. 

"Apakah kamu memiliki pendapat yang sama dengan Buchoi?" 

"Ugh, aku tidak tahu apakah itu Dewa Iblis atau bukan, tapi energi internalnya dari suara 
itu, dia pasti jauh lebih kuat dari kita." 

Masei juga berada di level Master, tapi bahkan lebih kuat dari Buchoi. 

Ketika dia menyatakan pendapat yang sama, Kepala Perang Asara menggelengkan 
kepalanya Jika itu benar-benar Dewa Iblis, tidak peduli seberapa unggul jumlah mereka, 
kerusakan yang akan mereka terima akan lebih besar. 

"Ini sangat membuat frustrasi! Kepala Perang! Seberapa hebat seni bela diri yang perlu kita 
takuti? Apa kau perlu mempercayai semua kata yang diucapkan prajurit Buchoi?" 

Okuro mengeluh. 

Dia juga, telah menyaksikan banyak pertempuran dalam hidupnya, tetapi dia tidak berpikir 
bahwa mereka akan kalah dari pasukan yang tidak pernah mereka lawan. 

"Apakah kamu akan mundur hanya karena kamu takut pada enam ratus orang asing? 
Semua suku lain akan menertawakan kita! Dan apakah Anda benar-benar percaya rumor 
palsu tentang dia terbang dan menyambar petir?" 

Mendengar kata-kata provokatif Okuro, alis Kepala Perang Asara terangkat. 

Dia tahu bahwa Okuro sengaja menyakiti harga dirinya. 

"Rumor sering dibesar-besarkan. Terlebih lagi jika itu tentang orang-orang itu! Beri aku 
tiga ribu prajurit. Aku akan melenyapkan mereka semua." 
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"Saya pikir sama dengan komandan Okuro. Tidak dapat diterima bagi Klan Great Hung 
untuk tersapu oleh rumor itu!" 

Satu per satu, anak-anak muda juga mulai setuju dengan kata-kata Okuro. 

Mereka tidak percaya Buchoi, yang pernah ke Jianghu. 

Mereka yang tidak puas dengan fakta bahwa suku itu selalu membiarkan pelancong lewat 
jika mereka menyiapkan upeti, menggunakan ini sebagai kesempatan. 

'Para gelandangan ini. Apakah mereka semua kesal?' 

Mata Panglima Perang Asar'a berbinar. 

Tidak banyak prajurit dari Klan Great Hung yang percaya pada seni bela diri. 

Wajar jika orang mulai merasa tidak senang. 

Kemudian, perang yang baik muncul. 

"Sorachu. Apakah ada pasukan di belakang dari suku Yata?" 

"Ya ada." 

Suku Yata adalah suku terakhir yang dikalahkan oleh Klan Great Hung dalam perang 
teritorial. 

Suku-suku yang menang akan menerima yang kalah, dan mereka merekrut 2000 prajurit 
muda sebagai jarahan. 

Itu kurang dari dua minggu yang lalu, jadi mereka tidak terintegrasi dengan baik ke dalam 
klan. 

"Komandan Okuro, saya akan memberi Anda 2000 prajurit yata, dan korps ke-3, jika Anda 
percaya diri, maju dan tunjukkan keberanian Anda." 

"Kepala Perang!" 

Bom! 

Okuro berteriak sambil memukul dadanya. 

"Aku akan memenuhi harapanmu!" 

"Baik! Pergilah!" 

"Iya!!!" 
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Asara memberi Okuro tiga komandan muda, yang telah setuju dengan Okuro. 

Bersemangat, Okuro mengendarai kudanya ke depan. 

Pada titik ini, dia hanya ingin menunjukkan keberaniannya kepada suku, bahkan jika dia 
tidak bergantung pada unit yang mempelajari seni bela diri. 

'Aku akan memastikan apakah itu benar-benar Dewa Iblis.' 

Kepala Perang Asara melihat ke belakang Okuro, yang mengumpulkan prajuritnya dan 
maju. 

Sementara itu, Chun Yeowun dan bawahannya, yang menunggu jawaban, berdiri diam. 

Itu karena mereka bisa melihat pasukan dibagi dan maju ke arah mereka. 

Tampaknya menjadi pasukan 2000 orang. 

"Sepertinya kita gagal dalam negosiasi." 

Baekhyun berbicara dengan ekspresi bingung. 

Meskipun hanya sebagian dari prajurit yang maju, jumlahnya terlalu besar untuk Sekte 
Iblis. 

Mereka akhirnya memasuki skenario terburuk yang sangat ingin mereka hindari. 

'A-apa yang harus kita lakukan?' 

Tidak peduli seberapa terampil pengguna seni bela diri jika dibandingkan dengan orang 
biasa, perbedaan jumlahnya terlalu besar untuk diabaikan. 

Baekhyun khawatir tentang berapa banyak orang yang akan sampai ke Laut Utara. 

Bertentangan dengannya, Ko Wanghur, Bakgi, Sama Chak, dan Enam Pedang lainnya 
bergerak maju sedikit dengan percaya diri. 

"Tuan. Apa yang harus kita lakukan?" 

Meskipun pasukan lawan sangat banyak, mereka tidak takut. 

Jika Chun Yeowun memberi mereka perintah untuk bertarung, mereka siap untuk maju. 

"... tunggu sebentar." 

"Iya!" 

Chun Yeowun meminta mereka untuk berhenti. 
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Negosiasi tidak berhasil, tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. 

Chun Yeowun perlahan menunggangi kudanya ke depan. 

'A-apa yang akan dia lakukan di sana sendirian?' 

Baekhyun tampak khawatir, tidak bisa mengerti. 

Dudududud! 

Saat kekuatan dua ribu mulai mendekat, bumi bergetar lebih kuat. 

Saat jarak semakin dekat, sang komandan, Okuro, yang sedang menunggangi kudanya di 
garis depan, mengangkat tangannya dan memerintahkan para prajurit suku Yata untuk 
berhenti. 

"Semua pasukan! Tujuan!" 

Saat perintah itu jatuh, para prajurit Yata yang maju menyiapkan busur dan anak panah 
mereka. 

Tidak hanya Klan Great Hung, tetapi bahkan orang barbar dari Great Plains tampak 
terampil. Mereka tampak lebih terbiasa dengan perang menunggang kuda. 

Bahkan pada kuda yang bergerak, busur mereka kaku. 

"Dewa Iblis? Siapa yang akan percaya pada rumor palsu seperti itu? Jangan membuatku 
tertawa!" 

"Betul sekali. Komandan!" 

"Hah! Ayo kirim mereka kembali dengan panah terbaik kita!" 

"Menembak!" 

Mendengar teriakan para komandan muda, termasuk Okuro, para prajurit yang membidik 
melepaskan panah mereka. 

Anak panah, yang ditahan oleh tali busur yang kencang, bergegas menuju kontingen kultus 
Iblis sekaligus. 

Panah jatuh seperti hujan di langit yang gelap. 

Astaga! Astaga! 

"Angkat tombakmu!" 
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"Wahhh!" 

Prajurit klan Great Hung Clan mengambil tombak mereka untuk mengurangi musuh 
mereka tepat setelah serangan panah. 

Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. 

"Apa?" 

Karena malam sudah gelap, mereka tidak langsung menyadarinya, tetapi dua ribu anak 
panah itu berhenti di udara. 

Bodoh! 

Orang barbar memiliki mata yang lebih tajam daripada orang Jianghu. 

Terkejut karena panah itu berhenti, mereka juga menghentikan langkah mereka. 

Mereka telah pergi ke banyak medan perang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka 
menyaksikan pemandangan seperti itu. 

"A-apa itu?" 

Di depan mereka, seorang pemuda menunggang kuda muncul. 

Pria muda itu memiliki rambut yang berkibar-kibar dan tangannya terentang seperti dialah 
yang menghentikan panah. 

Hanya dengan melihatnya saja sudah mengeluarkan aura yang bermartabat. 

Okuro bergumam. 

"A-apakah dia Dewa Iblis?" 

Dia secara naluriah tahu. 

Chun Yeowun dengan lembut melambaikan tangannya yang terulur ke arah mereka. 

Semua anak panah yang mengarah ke kultus Iblis berbalik dan menunjuk ke arah mereka. 

Menangis! 

Arah panah berubah dan mengarah ke arah mereka. 

'!?' 

Bingung, Okuro berteriak kepada dua ribu prajurit. 
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"Di-bagi!" 

Saat teriakannya jatuh, dua ribu anak panah yang telah berputar terbang ke arah mereka. 

Menangis! 

keping! Gedebuk! 

Kuda-kuda bertabrakan. 

Prajurit dari suku Yata mati-matian mencoba menyebar, setelah melihat pemandangan 
yang tidak masuk akal dari panah kembali ke mereka. 

Tapi, 

Puk! Puk! Puk! 

"Kuak!" 

"T-panahnya? Kuak!" 

"Ak!" 

Yang mengejutkan, semua anak panah mengikuti mereka dan memastikan untuk mengenai 
seseorang. 

Seolah-olah anak panah memiliki arah, mereka langsung menuju jantung dan kepala. 

Okuro tercengang, setelah melihat kembali apa yang terjadi karena teriakan yang datang 
dari segala arah. 

"I-itu konyol. Bagaimana ini bisa terjadi..." 

Sosok itu, yang tampak seperti lambang keberanian, menghilang. 

Dia, yang menolak desas-desus tentang Dewa Iblis, menyadari bahwa dia salah hanya 
ketika dia berada beberapa saat lagi dari kematian. 

Pak! 

"Kuaak!" 

Gedebuk! 

Komandan, Okuro, tertusuk dahinya dan jatuh dari kudanya. 

Kepala Perang Asara dan komandan lainnya, yang menyaksikannya dari jauh, tidak bisa 
menahan ekspresi terkejut mereka. 
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Dua ribu prajurit yang berbaris dengan gagah berani berubah menjadi mayat dalam 
sekejap. 

Hanya dengan satu gerakan. 

"I-itu semua benar!" 

Tidak ada sedikit pun kebohongan dalam rumor yang mereka dengar. 

Source : 
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Chapter 410 
410: Great Hung Clan of the Great Plains (3) 

'Rumor itu benar-benar benar!' 

Pangeran Istana Es Laut Utara, Baekhyun, sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup 
mulutnya. 

Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, bergerak sendirian, dan dia bertanya-tanya mengapa 
tidak ada yang menghentikannya, tetapi melihat itu, dia tahu betapa andalnya monster itu. 

'Saya pikir itu dilebih-lebihkan ...' 

Ketika Baekhyun pergi ke selatan untuk menemui Penguasa Sekte Iblis, dia mendengar 
banyak rumor dari orang-orang Shaanxi. 

Ada desas-desus bahwa Lord of the Demonic Cult terbang ke langit dan menyebabkan petir 
menyambar di Jin Castle di wilayah Tongho, dan karena itu, dia disebut Demon God. 

Kebanyakan rumor dibesar-besarkan, jadi Baekhyun berpikir bahwa Tuhan itu kuat tetapi 
tidak menyadari bahwa dia sangat kuat. 

'Pria itu benar-benar Dewa Iblis.' 

Selain itu, tidak ada nama lain untuk memanggilnya. 

Mayat segar dari dua ribu Yata menjadi dingin adalah buktinya. 

Menangis! 

Aroma darah di malam yang dingin merangsang hidung mereka. 

Pemandangan luar biasa yang terbentang di depan mata semua orang membawa 
keheningan. 

Saat semua orang melihat prajurit yang mati dengan takjub, mereka bahkan tidak bisa 
memahami apa yang telah terjadi. 

"Apakah, apakah kamu melihat itu?" 

"Panah itu kembali? Apa-apaan itu?" 

Tidak butuh waktu lama bagi dua ribu prajurit untuk mati. 

Mungkin jika mereka mengambil 5000 pasukan, itu akan memakan waktu lebih lama. 
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Para prajurit merasa marah, tetapi para pemimpin merasa berbeda. 

"B-bagaimana ini bisa terjadi?" 

"B-dia monster!" 

"Keterampilan macam apa yang dia gunakan untuk melakukan itu?" 

Melihat kekuatan misterius dan luar biasa dari Lord of the Demonic Cult, Chun Yeowun, 
tepat di depan mata mereka, tidak ada satu orang pun yang ingin bergerak. 

Kepala Sorachu buru-buru berbicara dengan Kepala Perang Asara. 

"Kepala Perang! Dewa Iblis, jika dia seperti itu, kita tidak boleh melawan orang itu. Biarkan 
saja mereka." 

Untuk itu, Asara mengangguk. 

Beruntung para pejuang yang mereka kirim berasal dari suku Yata dan bukan milik mereka 
sendiri. 

Gedebuk! 

'Kang Soah, bajingan itu!' 

Semua kebencian diarahkan pada Kang Soah dari klan Yulin. 

Dia adalah orang yang mengatakan bahwa monster itu, yang memusnahkan dua ribu 
prajurit dengan satu gerakan, tidak akan pernah datang ke utara. 

Pertama, mereka harus menghindari pertarungan dengan Dewa Iblis. 

Kepala Perang Asara buru-buru memerintahkan Buchoi. 

"Buchoi! Perbaiki ini, dan sampaikan bahwa Panglima Perang tidak menginginkan adanya 
gesekan." 

Satu-satunya yang bisa berbicara bahasa Jianghu adalah Buchoi dan Masei. 

Namun, Buchoi tidak menanggapi perintah itu. 

Masei mencoba melakukan sesuatu dan mendekatinya, tapi Buchoi sedang melihat ke suatu 
tempat dengan wajah pucat. 

"Apa yang dia lakukan...!?" 

Ekspresi Kepala Perang Asara membeku ketika dia melihat ke mana Buchoi melihat. 
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Bukan hanya dia. Semua komandan dan kepala adalah sama. 

Mereka semua mengerutkan kening dan memiliki ekspresi mengeras. 

'K-kapan?' 

Chun Yeowun seharusnya lebih dari setengah mil jauhnya. 

Namun, dia tiba-tiba berdiri di tengah kamp musuh tempat Asara dan komandan lainnya 
berkumpul. 

Buchoi, prajurit pengawal, mau tak mau terkejut mendengarnya. 

Dia bahkan tidak merasakan gerakan apa pun. 

'Aku merindukannya meskipun aku mengawasinya. Jika monster ini memikirkannya, 
Kepala Perang dan yang lainnya akan mati kapan saja.' 

Sebagai seorang prajurit pengawal, dia tidak seharusnya berpikir seperti itu, tetapi jika 
monster itu benar-benar bertekad, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. 

Namun, itu tidak berarti bahwa dia melepaskan perannya sebagai pendamping. 

"Lindungi Panglima Perang!" 

Srrng! 

Terkejut oleh teriakan Buchoi, para prajurit memblokir bagian depan Asara dengan 
mengangkat senjata mereka. 

Berkat itu, Kepala Perang Asara hampir tidak bisa membuka mulutnya. 

"Dewa Iblis! Tunggu..." 

Chun Yeowun mengulurkan tangan kepada mereka. 

"Huk!" 

Para pemimpin dan komandan yang mengingat pemusnahan dua ribu prajurit suku Yata 
tersentak ketakutan. 

"Tinggi." 

"?" 

Chun Yeowun mengangkat telapak tangannya dan menurunkannya, membaliknya dalam 
prosesnya. 
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Pada saat itu, getaran kuat naik dari segala arah menciptakan tekanan yang membuat kuda 
dan manusia tidak bisa berdiri. 

"A-apa ini?" 

"Tubuhku!" 

Menangis! 

Kuda yang mereka pegang tiba-tiba pergelangan kaki mereka remuk dan kakinya patah. 

Berkat itu, semua orang yang telah menunggang kuda jatuh ke tanah. 

Gedebuk! 

"Huak!" 

"Kuaak!" 

Melihat mereka semua jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan, Chun Yeowun 
mengangguk puas. 

Chun Yeowun, yang tidak berada di atas kudanya, mendekati mereka setelah menurunkan 
mereka ke ketinggiannya. 

Itu adalah cara mereka melihatnya. 

Dia menarik mereka turun dari kuda mereka karena dia tidak ingin mereka memandang 
rendah dia. 

"Ugh! Kepala perang! Lindungi Panglima Perang!" 

Panglima Perang Asara jatuh dari kudanya, dan para komandan yang ada di sekitarnya, 
pergi untuk menjaganya. 

Kesetiaan mereka begitu besar sehingga mereka bersedia melindungi Panglima Perang 
mereka meskipun ekspresi ketakutan di wajah mereka. 

"Saya yakin dia adalah Ketua." 

Berkat mereka, Chun Yeowun mengetahui siapa pemimpin mereka. 

Kepala, Sorachu, yang berdiri di depan Klan Great Hung, mengangkat kedua tangannya 
seolah-olah dia tidak punya niat untuk bertarung dan berusaha untuk bernegosiasi. 

"Dewa Iblis! K-kami ingin bicara." 
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Melihatnya berkeringat dingin, mata Chun Yeowun melebar. 

'Dewa Iblis?' 

Itu adalah nama baru yang dia berikan setelah dia menjadi salah satu dari lima prajurit 
terkuat. 

Jika itu Jianghu, dia akan bereaksi secara normal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 
Great Plains akan mendapat informasi yang baik tentang hal itu. 

Chun Yeowun, yang berhenti sejenak, berjalan ke depan. 

"S-berhenti! Jangan mendekat..." 

"Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Menjauh." 

Chun Yeowun dengan ringan melambaikan tangannya ke arah Sorachu. 

Desir! Woong! 

"Ugh!" 

Itu hanya ayunan ringan, tetapi tubuh pria itu menjauh seolah-olah dia adalah selembar 
kertas yang tertiup angin. 

Bukan hanya itu. 

Setiap kali Chun Yeowun melambaikan tangannya, orang-orang di antara dia dan Panglima 
Perang akan terpesona. 

Boong! 

"Ak!" 

Woong! 

"A-kekuatan apa! Astaga!" 

Buchoi, pengguna seni bela diri, tidak terkecuali. 

Para komandan dan pengawal yang seharusnya melindungi Panglima Perang mereka 
disingkirkan, dan Panglima Perang Asara menghadap Chun Yeowun. 

'De-Iblis Dewa!' 

Seorang pria muda dengan wajah putih bersih, yang lebih kecil dari dirinya. 
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Namun, kekuatan ganas dan subversif yang memancar dari tubuhnya membuat Asara tidak 
mungkin memperlakukan Lord of the Demonic Cult secara sembarangan. 

Menghadapinya sendirian, Asara kehilangan kata-kata tentang bagaimana bernegosiasi 
dengan monster itu. 

Pada saat itu, Chun Yeowun membuka mulutnya terlebih dahulu. 

"Apakah Anda Kepala Klan Great Hung?" 

"Y-ya. Dewa Iblis." 

Pada pertanyaan berikutnya dari Chun Yeowun, Kepala Perang Asara tidak bisa 
menyembunyikan rasa malunya. 

"... siapa yang memesan ini?" 

'!!!' 

Yang mengejutkan, Chun Yeowun berpikir bahwa Sekte Iblis diblokir oleh perintah orang 
lain. 

'Bagaimana dia tahu itu? Apakah pria ini benar-benar Tuhan?' 

Asara tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 

Bahkan, itu bisa menjadi kebetulan murni. 

Klan Great Hung secara teratur mengirim orang ke Jianghu, jadi mereka tahu tentang Chun 
Yeowun. Namun, mereka mengira nama itu diberikan hanya karena seseorang 
mengarangnya dan bukan karena keahliannya. 

'Apakah dia punya petunjuk?' 

Itu adalah pertaruhan, namun sepertinya itu benar. 

Kebenaran terungkap ketika Asara terlihat terkejut, dan ketakutannya terhadap Chun 
Yeowun meningkat. 

"Kami-kami hanya ingin menakut-nakuti kalian agar kembali ke tempat kalian. Kami tidak 
pernah bermaksud untuk bertarung." 

"... beri aku detail lengkapnya." 

Mendengar suara dingin Chun Yeowun, Kepala Perang Asara segera mengungkapkan 
identitas orang tersebut. 
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Lagipula, dia telah ditipu olehnya, jadi dia tidak berniat melindungi identitas pria itu. 

"Kang Soah, putra kedua Pemimpin Besar Yulin dan Pasukan Keadilan." 

"Yulin?" 

Melihat bagaimana Chun Yeowun tampak sedikit bingung, Kepala Perang Asara berpikir 
bahwa semuanya berjalan dengan baik. 

Sekarang dia membuat kesalahan, dia memutuskan untuk menyalahkan Kang Soah. 

Dia berpikir bahwa murka Dewa Setan akan diarahkan ke Kang Soah. 

'Kang Soah, kami berada dalam situasi ini karena kamu, kamu harus menderita!' 

"Mereka datang sebelum kalian tiba." 

Asara menceritakan kisah delegasi Yulin menuju Laut Utara dan proposal yang dimiliki 
Kang Soah untuk mereka. 

Proposal untuk memblokir kontingen Sekte Iblis untuk 3000 domba. 

Asara terus menekankan bahwa dia tidak berniat bertarung dan hanya ingin 
mengintimidasi mereka. 

"Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Dewa Iblis. Kang Soah, jika dia tidak 
berbohong tentang kehadiranmu, hal seperti itu tidak akan terjadi!" 

Menggerutu. 

Asara menggertakkan giginya. 

Sebenarnya, jika bukan karena Kang Soah, penghinaan seperti itu tidak akan terjadi. 

"Kami juga marah karena situasi seperti itu muncul karena dia, Kang Soah itu. Tanpa dia, 
dua ribu nyawa prajurit tidak akan hilang dengan sia-sia." 

Asara menyebutkan dua ribu orang yang meninggal. 

Dia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berkelahi lagi dan ingin mengakhiri 
konflik. 

"Kami akan segera memberi jalan untukmu!" 

'Tolong lewati kami! Bukankah kalian sedang terburu-buru!' 

Meskipun memalukan bagi Klan Great Hung, lawan mereka bukanlah manusia. 
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Mereka tidak dalam situasi untuk mempertahankan posisi mereka lagi. 

Chun Yeowun mengangguk pada Kepala Perang Asara, yang tampak putus asa. 

'Ah!' 

Joy memenuhi wajah Asara, yang menganggap negosiasi itu berhasil. 

'Bagus! Ha ha ha ha!' 

Dia khawatir bahwa Chun Yeowun, Dewa Iblis, akan mengakhiri mereka, tetapi untungnya, 
kesalahpahaman teratasi, dan berpikir bahwa Kang Soah akan menghadapi murka Dewa 
Iblis, membuatnya merasa lebih baik. 

"Terima kasih! Aku bersyukur kita bertemu dengan Demon God dari..." 

Dentang! 

"Hah!?" 

Terdengar suara gada jatuh ke tanah. 

Senjata favoritnya telah jatuh. 

Tapi itu bukan satu-satunya yang jatuh. 

Bergeliang! 

Saraf di lengan yang memegang gada bergerak seolah-olah mereka hidup. Sebuah lengan 
jatuh ke tanah. Lengan itu milik Asara. 

Itu terjadi begitu cepat sehingga Asara bahkan tidak bisa merasakan sakit. Pada saat itu, 
membiru, dia mulai berteriak. 

Gedebuk! 

"Kuaaaak! Lenganku!" 

Rasa sakit karena lengannya dipotong tak tertahankan. 

"Kepala Perang!" 

"K-kenapa?" 

Prajurit Klan Great Hung yang mendengar percakapan itu terkejut. 

Semuanya tampak diselesaikan, jadi mengapa? 
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Menatap Asara, yang menderita, Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin. 

"Aku mencoba menyelesaikan sesuatu dengan tidak berlebihan, tetapi apakah menurutmu 
aku akan membiarkan orang yang menyerangku lebih dulu, pergi?" 

"Kuaaa... ku.... Bahwa..." 

Asara terdiam. 

Chun Yeowun menjambak rambut Asara. 

Mengambil! 

"Ak!" 

"Anda akan menyerang kontingen jika saya tidak ada di sana. Dan kamu bilang itu semua 
salah Kang Soah?" 

Wajah Asara menjadi pucat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Chun Yeowun. 

Dia sadar akan kesalahannya sendiri. 

Astaga! 

Asara bahkan lebih takut begitu Chun Yeowun mulai memancarkan energi. 

"J-jangan lakukan ini! Ka... Kang Soah. Kami tidak akan tahu tentang Dewa Iblis tanpa dia! 
Klan kami bahkan tidak akan menghentikan milikmu!" 

"Yah, kamu terus mengatakan Kang Soah... Kang Soah, dan itu sepertinya benar." 

"?" 

Chun Yeowun berbicara seolah-olah dia ingin seluruh Klan Great Hung mendengarkan, 
seolah-olah dia juga bingung. 

"Alasanmu kehilangan kedua tanganmu adalah karena Kang Soah Yulin. Ingat bahwa. 
Baik?" 

"Dua ... lengan?" 

Kata-kata 'dua tangan' membuat Asara ketakutan, dia melangkah mundur dan terhuyung-
huyung, berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa. 

Gedebuk! 
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Melihat itu, Chun Yeowun tersenyum dan berbicara kepada Asara, yang rambutnya masih 
dipegangnya. 

"Biarkan semua kebencianmu pergi ke Kang Soah." 

"Tidak, Dewa Iblis! Silahkan!" 

Memotong! 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesuatu melewati bahu kiri Kepala Perang 
Asara. 

"Kuaaaaakk!" 

Jeritan mengerikan memenuhi malam yang sunyi. 

Jeritan penuh kebencian. 

Merayap! 

Komandan Kang Soah, yang memimpin unit ke Utara, tiba-tiba merasakan hawa dingin 
menjalari tulang punggungnya. 

Dia bahkan tidak tahu alasannya. 

Saat itulah dia mendengar suara Jegal Sohi. 

"Pemimpin Moyong, apakah Anda mendengar sesuatu seperti jeritan?" 

'!?' 

Anehnya, kata-kata itu sangat mengganggunya. 

Source : 
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Chapter 411 
411: North Sea Ice Palace (1) 

Jika seseorang mendaki Great Plains dan ke utara, ia akan mencapai daerah yang disebut 
Seeu. 

Meskipun sisi utara Seeu sering dianggap sebagai tempat dengan badai salju sepanjang 
tahun, tempat ini masih terdiri dari pegunungan dan padang rumput yang lebat dan 
termasuk jenis pohon jarum. 

Tentu saja, cuacanya dingin sepanjang tahun, sehingga sulit dibandingkan dengan Jianghu. 

Orang bisa tahu hanya dengan melihat salju, yang belum mencair di puncak gunung. 

Itu dingin, dan sering turun salju. 

Ada sebuah danau besar yang tersembunyi di sisi utara Seeu. 

Nama danaunya adalah Danau Baikal. 

Itu adalah danau besar yang tidak ada bandingannya dengan danau rata-rata yang bisa 
Anda temukan di mana pun di benua itu. Orang-orang yang menetap di Danau Baikal 
menyebutnya dengan beberapa nama berbeda. 

Laut suci. 

Mata biru di bumi yang dingin. 

Ada beberapa nama, tetapi nama yang paling dikenal oleh orang-orang Jianghu adalah 
Danau Luas, tempat perlindungan Istana Es Laut Utara. 

Dan di dalamnya ada pulau yang luas. 

Meskipun danaunya sangat besar, total luas pulau itu sekitar 18 miliar pyong (satuan 
pengukuran Korea). 

Tidak masuk akal untuk mengabaikan pulau sebesar itu sebagai pulau belaka. 

Pulau itu berisi gunung dan ladang yang lebih pendek dari rata-rata, dan di antara puncak 
gunung di sisi tenggara, ada istana besar yang terletak seperti benteng. 

Bagian luar bangunan megah itu tidak kalah dengan bangunan utama Angkatan 
Kehakiman. 
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Salju putih yang tidak mencair yang menumpuk di ubin merah membuat benteng itu 
terlihat seperti kastil yang terbuat dari salju. 

Orang-orang menyebut benteng itu sebagai Istana Es Laut Utara. 

Hanya dengan melihatnya mengungkapkan keindahan dan ketenangan, membuat orang 
merasa tenang, tetapi saat ini, ada getaran halus di Istana Es Laut Utara. 

Grrr! 

Bukan hanya istana besar, tetapi juga dindingnya bergetar hebat. 

Pusat gempa tidak terlalu jauh dari Istana Es Laut Utara. 

Semakin jauh ke utara, semakin kuat getarannya. 

Grrrrrr! 

Lebih jauh ke utara, di mana getarannya semakin kuat, tidak ada rumput, hanya tanah 
tandus. 

Jika Anda pergi ke barat laut, ada tempat yang terbuat dari pegunungan telanjang padat 
yang terlihat seperti terbuat dari tanah bertumpuk. 

Ini adalah satu-satunya tempat di pulau yang tidak memiliki makhluk hidup. 

Bahkan ada perasaan kematian menyebar di sekitar tempat itu. 

Dikelilingi oleh pegunungan gundul, ada gunung gundul tertinggi, dan pintu masuk ke gua 
terletak di bawah gunung itu, yang telah retak karena getaran yang kuat. 

Gua itu lebih dalam dari yang terlihat. 

Jika seseorang memasuki gua dan berjalan di sepanjang lorong sempit untuk waktu yang 
lama, akan ada ruang yang luas dan luas di dalam gua, seluruhnya terbuat dari es biru. 

Batu seperti es disebut batu Adularia yang memiliki sifat berputar lebih keras saat dingin 
meningkat. 

Teriakan! 

Ruang itu diterangi dengan banyak obor. 

Hampir lima ratus prajurit berbulu putih meletakkan tangan mereka di lantai ruangan, 
yang diterangi dengan obor yang memancarkan qi dingin. 

Jirik! 
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Intensitas dingin yang mereka pancarkan nyaris tidak mempertahankan kekerasan es. 

Para prajurit, mengenakan bulu putih, adalah orang-orang dari Istana Es Laut Utara. 

Mereka memainkan peran menanamkan qi dingin agar batu Adularia tidak pecah. Namun, 
mereka semua tampak kelelahan. 

"Tunggu sedikit lagi! Pergeseran berikutnya akan datang. Sampai saat itu, kita perlu 
menjaga agar qi dingin tetap mengalir!" 

"Y-Ya !!!" 

Teriakan para prajurit Istana Es Laut Utara tidak jelas. 

Seorang pria paruh baya dengan rambut perak pendek memainkan peran mendorong 
mereka. Dia adalah penatua Istana Es Laut Utara, Oh Mubang. 

Jririk! 

Wajah Oh Mubang basah oleh keringat. 

Dia juga memegang telapak tangannya di lantai, tetapi dia juga kelelahan karena dia telah 
menanamkan qi dingin ke dalam gua selama lebih dari tiga jam berturut-turut. 

Crrrr! Gemuruh! 

Gua glasial bergetar. 

Getaran semakin memburuk seiring waktu. Meskipun qi dingin disuntikkan ke dalam gua, 
retakan di batu Adularia semakin memburuk. 

Wajah Oh Mubang yang telah meletakkan telapak tangannya di lantai es, tidak biasa. 

Rasanya lebih jelas ketika dia meletakkan telapak tangannya di lantai. 

Pemukulan mengerikan dari monster, yang berjuang untuk memanjat melalui es yang 
disegel. 

Merayap! 

Setiap kali dia merasa berdenyut, dia ketakutan sampai hampir mengalami serangan 
jantung. 

'Lebih dari ini tidak mungkin.' 

Roh Naga, yang segelnya dilepaskan, terus tumbuh lebih kuat saat para prajurit menjadi 
lebih lemah. 
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Qi dingin yang disuntikkan ke batu Adularia dalam tiga shift akhirnya mencapai batasnya. 

Begitulah cara kerja dingin. 

Uh! 

Pergeseran baru lima ratus orang tiba di sisi pintu keluar gua. 

Seol Yi-jong adalah orang yang membawa mereka, tapi meskipun sudah sarapan, mereka 
semua terlihat sangat kelelahan. 

"Penatua, kami di sini untuk berubah." 

Saat itulah Oh Mubang menanggapi Seol Yi-jong dengan ekspresi serius. 

"Saya tidak berpikir bahwa ini akan bertahan lebih lama lagi." 

"... Saya merasakan getaran saat datang ke sini. Getarannya cukup kuat sehingga bisa 
dirasakan dari istana juga." 

"Kuak! Akan lebih baik bagi kita untuk melawan Penyu Naga berdarah dengan semua 
kekuatan kita di istana daripada membiarkan yang satu ini terkunci dan melelahkan diri 
kita sendiri. " 

Atas keluhan tetua Oh Mubang, tetua Seol Yi-jong mengangguk. 

Sangat jelas bahwa prajurit mereka kelelahan. 

Semua orang takut, tetapi beberapa orang berpikir bahwa bertarung dan mati lebih baik 
daripada ini. 

"Sabar. Begitu kontingen Yulin datang, bahkan mereka yang tidak ingin bertarung harus 
pergi dan melawan monster itu sampai mati." 

"Ha! Bajingan itu! Dia!" 

"Lebih tua! Para pria mendengarkan, jadi..." 

"Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak ada jaminan kapan orang asing itu 
akan tiba, dan kita dipaksa untuk mengorbankan diri kita di sini... ya?" 

tatata! 

Sementara sesepuh Oh Mubang mengeluh dengan marah, seseorang bergegas ke sisi keluar 
gua dan berteriak agar semua orang di dalam bisa mendengarkan. 

"Kontingen Y-Yulin telah tiba!!!" 
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Mendengar teriakan itu, kedua mata sesepuh itu melebar saat mereka saling memandang. 

Tepat ketika mereka semua mulai frustrasi dengan pekerjaan, kontingen Yulin akhirnya 
tiba. 

Oh Mubang bangkit dari tanah dan bertanya. 

"Di mana mereka semua sekarang?" 

"Mereka di..." 

Dermaga di tenggara pulau. 

Skala Danau Baikal sangat luas sehingga bisa disebut sungai atau laut. Menamakannya 
danau adalah keputusan yang konyol. 

Ada dua cara untuk memasuki pulau itu. 

Menyeberang dengan perahu dari arah tenggara atau menyeberang dengan menggunakan 
feri untuk jarak pendek dari barat laut, lebih baik menyeberang dengan perahu, karena 
yang terakhir memakan waktu terlalu lama. 

Di dermaga, banyak pejabat istana dari Istana Es Laut Utara berkumpul. 

Setelah mendengar kabar bahwa kontingen Yulin sedang menyeberangi danau, mereka 
bergegas untuk menyambut mereka. 

Melihat keluar dari dermaga, orang bahkan tidak bisa melihat sisi lain danau. 

Di atas menara pengawas yang bertengger di atas bukit di dekatnya, seorang pria paruh 
baya dan seorang pria yang tampak tua dengan rambut putih dalam jubah abu-abu dengan 
hiasan derai memandangi danau. 

Mereka adalah Dan Jucheon, wakil raja Istana Es Laut Utara, dan tetua pertama Seol Young-
gwi. 

"Lihat di sana, Tuanku. Itu tidak besar, tapi kami harus bahagia." 

Kontingen Yulin datang jauh dan menunggu untuk disambut oleh wakil raja. 

"Jangan panggil mereka dulu. penatua pertama." 

"Kamu benar rajaku, kerendahan hati yang berlebihan juga tidak baik." 

Dan Jucheon tersenyum ringan mendengar kata-kata Seol Young-gwi. 
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Kebanyakan orang sudah memanggilnya raja alih-alih wakil raja, karena dia memiliki 80 
persen kendali di Istana Es Laut Utara. 

Puluhan kapal terlihat di tengah danau yang luas. 

Dalam setengah jam, mereka akan tiba. 

"Saya harap sang pangeran tidak ada di kapal mereka." 

Mata Dan Jucheon, yang tersenyum pada Seol Young-gwi, menjadi dingin. 

Meskipun peran berubah, pada suatu waktu, pangeran adalah keponakannya, yang diajari 
seni bela diri. 

"... jangan bicara tentang pangeran lagi." 

"Bahkan jika kamu tersinggung oleh kata-kata orang tua ini, tidak ada yang bisa kita 
lakukan untuk itu. Tanpa dia, raja akan dapat menyatukan orang-orang yang tersisa secara 
lebih alami. Saya pikir kita akan beruntung jika Sekte Iblis merawatnya." 

Semua tetua membuka tangan mereka dan menyambut laporan dari Dan Juseong bahwa 
pangeran mereka akan meminta bala bantuan dari Sekte Iblis. 

Bahkan di luar Jianghu, semua orang tahu bahwa Sekte Iblis yang terkenal tidak akan 
pernah mengabulkan permintaan orang. 

Jika dia kembali hidup-hidup, itu akan menjadi keajaiban. 

"Hah!" 

Seol Young-gwi berbicara sambil menatap Dan Jucheon, yang tampak kesal. 

"Tidakkah menurutmu mantan raja membawa ini semua kepada kita? Jika mantan raja 
tidak mempromosikan pangeran, yang tidak memiliki bakat, sebagai putra mahkota, 
kekacauan seperti itu tidak akan terjadi." 

Sebagian besar penatua, bahkan penatua pertama Seol Young-gwi, menentangnya. 

Istana Es Laut Utara memiliki sistem ketat berdasarkan prestasi. 

Di tempat seperti itu, tidak dapat diterima bagi seseorang yang tidak mencapai apa-apa 
sebagai pangeran untuk ditempatkan di atas takhta hanya karena dia adalah putra tertua 
raja. 

"..." 

"Mungkin mantan raja berpikir bahwa jika harta itu ditemukan, situasinya akan ..." 
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"Hah?" 

Seol Young-gwi, yang telah lama berbicara, terkejut. 

Itu karena Dan Jucheon menatap sisi lain danau. 

'Apa yang dia lihat?' 

Dan Jucheon dikenal sebagai Maha Guru yang terampil di antara semua prajurit dari Utara. 

"Raja?" 

Pada panggilan dari seorang tetua, Dan Jucheon mengerutkan kening. 

"... sepertinya situasinya benar-benar berbeda dari harapan kita." 

"Hah?" 

"Mereka masih jauh jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi yang hitam itu... kupikir 
itu mereka." 

"Maksud kamu apa?" 

Dan Jucheon, wakil raja istana, berbicara dengan suara rendah. 

"Pemuja Setan!" 

'!?' 

Mendengar kata-kata itu, ekspresi Seol Young-gwi mengeras. 

Tamparan! Guyuran! 

Puluhan kapal melintasi Danau Baikal. 

Di antara mereka, para pemimpin Yulin berada di kapal paling depan. 

Semua orang di sana tidak bisa tidak mengagumi danau yang luas, yang transparan dan 
indah, hampir melupakan Penyu Naga. 

Pemandangan yang tidak akan pernah mereka lihat di Jianghu. 

Jika bukan karena cuaca dingin, mereka tidak akan merasakan perbedaan seperti itu. 

Jegal Sohi, yang mengagumi pemandangan luar biasa untuk sementara waktu, mendekati 
komandan Kang Soah, yang sedang melihat pulau yang samar-samar terlihat dari kapal. 

"Pemimpin Kang." 
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Kang Soah tidak menanggapi panggilannya. 

Dia terus melihat ke depan. 

Jegal Sohi menahan senyum pahit di wajahnya seolah dia sudah terbiasa dengan sikap 
dinginnya. 

"Pemimpin Kang. Prajurit kontingen belum beristirahat dengan baik karena rencana kami 
untuk sampai di sini dengan cepat. Mengapa tidak bertanya kepada wakil raja tentang 
memberi mereka satu hari untuk beristirahat jika situasinya tidak mendesak? " 

Karena Dan Juseong, yang mengatakan bahwa situasi di Istana Es Laut Utara sangat 
mendesak, perjalanan mereka dilakukan dengan tergesa-gesa. 

Kecuali ketika kuda diberi waktu untuk bernapas, tidak ada prajurit yang cukup tidur. 
Semua prajurit di kontingen lelah. 

Sangat tidak masuk akal untuk melakukan perjalanan sejauh yang mereka lakukan hanya 
dalam sepuluh hari. 

"Komandan Kang?" 

Pada panggilan berulang Jegal Sohi, Kang Soah menanggapi dengan dingin. 

"Sebagai komandan, itu adalah keputusan yang saya buat. Saya tidak datang ke sini sebagai 
seorang pejuang, jadi perhatikan apa yang seharusnya Anda lakukan. " 

'Ah...' 

Ini membuatnya kesal. 

Dia bahkan berpikir akan lebih baik jika dia meminta Moyong Kang, salah satu pemimpin, 
untuk menyampaikan pesan itu kepada Kang Soah. 

Dia tahu betapa Kang Soah membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Yeon Buso. 

'Yang tidak saya sukai adalah prioritas kedua saya, saya tidak mengerti mengapa dia harus 
bersikeras pada pawai yang tidak masuk akal. Jika prajurit kita terlalu lelah, mengirim 
mereka akan sulit.' 

Mereka tahu bahwa situasinya mendesak, tetapi setelah pertemuan dengan kepala Klan 
Great Hung, Kang Soah mempercepat kemajuan mereka. 

Dia bahkan mengurangi waktu istirahat kuda dari lima kali menjadi tiga kali sehari. 

Berkat itu, lebih dari 30 kuda mati karena kelelahan. 
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"Ada yang tidak beres." 

Itu karena firasat unik yang dimiliki Kang Soah baru-baru ini. 

Dia memiliki perasaan situasi yang lebih baik daripada yang lain, dan pada malam dia 
bernegosiasi dengan Klan Great Hung, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Naluri yang tidak pasti itu membuatnya semakin terburu-buru. 

"Huh, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Lakukan apa yang kamu mau." 

Jegal Sohi, yang telah menahan amarahnya, tidak bisa lagi. Setelah mengatakan apa yang 
dia inginkan, dia pergi ke kabinnya di kapal untuk beristirahat. 

Itu dulu. 

Woong! Woong! 

Keributan terdengar dari bagian belakang kapal. 

Tepatnya, sepertinya suara itu berasal dari kapal yang mengikuti mereka dan bukan dari 
kapal yang mereka tumpangi. 

"Apa itu?" 

"Saya pikir sesuatu telah terjadi. Nona Jegal." 

Moyong Kang, yang sedang beristirahat di kabinnya, keluar dan berkata padanya, "Kurasa 
kita harus pergi dan melihatnya." 

Akibatnya, Jegal Sohi dan semua pemimpin bergerak ke arah ekor kapal. 

Karena puluhan kapal sedang melintasi danau, seluruh bagian belakang kapal mereka 
tertutup, mereka tidak bisa melihat penyebab keributan, hanya teriakan keras yang 
terdengar. 

'Apa itu?' 

Bingung, Kang Soah fokus pada suara yang datang dari kapal. 

Para prajurit di kapal itu sepertinya berteriak kaget dan kagum. 

"Sana!" 

"Tidak mungkin ... itu konyol!" 

"Tidak, mereka berlari di atas air!" 
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"Apakah itu mungkin?" 

Teriakan dari kapal belakang adalah tentang seseorang yang berlari di atas air. 

Sudah hampir sehari sejak kapal mereka berlayar, dan mereka masih jauh dari daratan. 

Mereka seharusnya sudah setengah jalan di sana. 

Hwang Bo-neung, kepala klan Hwang Bo, berbicara dengan Moyong Kang. 

"Apa yang mereka maksud dengan berlari di atas air?" 

Moyong Kang mengerutkan kening dan bergumam. 

"Langkah Air?" 

Langkah Air. 

Orang yang mencapai level tertentu menaiki cahaya memungkinkan mereka menggunakan 
teknik ini untuk berlari di permukaan air. 

Meskipun tidak dikenal sebagai berjalan di udara, prajurit yang telah mencapai tingkat 
tertentu membutuhkan tingkat energi yang tinggi untuk berlari bahkan pada jarak 
terpendek di atas air. 

Namun, berlari di danau yang begitu luas hampir tidak mungkin. 

"Apakah itu mungkin? Ini adalah danau yang begitu luas. Apa yang mereka lihat untuk 
mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal itu... ya?" 

Hwang Bo-nueng, yang mengeluh, berhenti. 

Dia meragukan matanya sendiri. 

"Ya ampun!" 

Bukan hanya dia, tetapi semua orang di bagian belakang kapal melihat ke tempat yang 
sama dengan mulut menganga. 

Yang mengejutkan mereka, mereka melihat sosok berlari melintasi danau dengan 
kecepatan tinggi. 

Menepuk! Menepuk! 

Air beriak di tempat pria ini melangkah, membuat air tampak seperti ranjang empuk. 

Keterampilan yang benar-benar menggetarkan. 
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'Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di danau besar ini?' 

Semua orang terkejut. Namun, sosok yang bergerak ke arah mereka tiba-tiba naik ke 
bagian belakang salah satu kapal yang ditumpangi kontingen Yulin. 

Keran! 

"Ugh!" 

"En-musuh!" 

Srrng! Srrrng! 

Orang-orang di kapal, para pejuang kontingen, mengeluarkan senjata mereka. 

Saat itu, Moyong Kang dan Jegal Sohi berteriak bersamaan. 

"Tuan-Tuan Chun!" 

Pria berwajah putih itu menyapu rambutnya yang panjang ke belakang. 

Dia adalah Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. 

Semua orang terkejut, tetapi Chun Yeowun memandang semua orang di kapal dengan mata 
tajam dan berbicara dengan suara sinis. 

"Siapa Kang Soah?" 

Wajah Kang Soah berubah bingung ketika dia mendengar namanya keluar dari mulut Chun 
Yeowun. 

Source : 
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Chapter 412 
412: North Sea Ice Palace (2) 

Di atas menara pengawas dermaga barat daya, Dan Jucheon melihat ke seberang danau 
dengan kaget. 

Dia hanya melihat pemandangan itu dengan ekspresi kaku sampai beberapa saat yang lalu, 
tetapi melihat bagaimana matanya sekarang bergetar, tetua pertama Seol Young-gwi 
bertanya dengan heran. 

"Raja! Apakah sesuatu terjadi?" 

Untuk pertanyaan itu, Dan Jucheon menjawab dengan suara gemetar. 

"... Sekte Iblis memiliki monster seperti itu di dalamnya?" 

"Monster?" 

"Aku meragukan mataku. Untuk berlari melintasi setengah danau saat itu..." 

"A-apa maksudmu?" 

"Seseorang memisahkan diri dari kelompok Sekte Iblis, dan berlari melintasi setengah 
danau dengan kecepatan tinggi." 

'!!!' 

Danau Baikal seluas laut atau sungai, jadi berlari di tengah jalan dalam waktu sesingkat itu 
adalah konyol. 

Meski aliran airnya memang tenang. Tidak mungkin bagi Dan Jucheon, salah satu prajurit 
terkuat di Utara, untuk melintasi danau dengan kecepatan tinggi. 

"Bagaimana itu bisa terjadi!" 

"Tidak mungkin... apakah Chun Yujong, salah satu dari lima prajurit terkuat, datang ke sini 
secara langsung?" 

Dan Jucheon, wakil raja istana, bergumam sambil menyipitkan matanya. 

Dia tidak tahu berita terkini di Jianghu, jadi dia tidak bisa menebak siapa itu. 

Di sisi lain, pada saat ini di kapal terjauh. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dan Juseong, seorang utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di sebelah Moyong 
Kang, menatap Chun Yeowun dengan heran. 

Tidak peduli seberapa banyak dia memandangnya, sepertinya dia adalah anggota kultus. 

Namun, begitu Moyong Kang memanggil pria itu Tuan Chun. 

"Tuan? Pemimpin Moyong?" 

Pada pertanyaan hati-hati Dan Juseong, Moyong Kang menjawab dengan suara pelan. 

"... kau mungkin tidak tahu, tapi orang itu adalah Penguasa Sekte Iblis." 

"I-Pemuja Iblis!" 

Dan Juseong bertanya-tanya apakah itu benar, tetapi pria itu benar-benar Penguasa Sekte 
Iblis. 

Dia tahu bahwa Tuhan yang baru masih muda, tetapi ternyata benar. 

Signifikansi penampilan Lord of the Demonic Cult di Istana Es Laut Utara menjadi jelas. 

'Apakah Baekhyun benar-benar membujuk mereka? Bagaimana... dengan cara apa?' 

Itu menakjubkan. 

Dia berpikir bahwa Baekhyun pasti akan gagal. 

Para tetua juga mengharapkan dia dikeluarkan dari kultus, dan dalam kasus terburuk, 
mereka berpikir bahwa Sekte Iblis akan berurusan dengannya. 

Namun, mengejutkan bahwa salah satu dari tiga kekuatan utama yang membagi Jianghu 
belakangan ini muncul. 

Woong! 

'Penguasa Sekte Iblis?' 

'Apakah dia benar-benar Dewa Iblis?' 

Orang-orang semua berpikir. 

Ketika mereka mengetahui orang yang datang ke identitas asli kapal mereka, wajah mereka 
berubah ketakutan. 

Secara khusus, Moyong Kang, satu-satunya yang telah melihat apa yang terjadi di Kastil Jin, 
sudah berkeringat dingin, meskipun cuaca dingin. 
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'Ini buruk!' 

Moyong Kang menatap Jegal Sohi. 

Dia juga menganggukkan kepalanya dengan ekspresi bingung. 

Daripada tiba-tiba muncul di kapal mereka, masalahnya adalah Chun Yeowun sedang 
mencari seseorang. 

'Dia pasti bertemu dengan Klan Great Hung.' 

Moyong Kang telah mendengar dari Jegal Sohi bahwa Kang Soah, komandan pasukan 
mereka saat ini, menyusun skema dengan Panglima Perang. 

Mereka khawatir tentang skema itu sejak awal. 

Mereka bahkan berpikir bahwa akan lebih baik untuk mencegah Kang Soah, atau mungkin 
mereka merasa harus membiarkan dia menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi. 

Namun, sebagai hasil dari berbagai pemikiran, mereka akhirnya berpikir bahwa bahkan 
jika Sekte Iblis mengirim pasukan, tidak mungkin Chun Yeowun, Tuan mereka, untuk 
datang. 

"Kita harus bersikap tenang." 

Meskipun itu adalah aliansi, hubungan antara Yulin dan Sekte Iblis telah berantakan baru-
baru ini. 

Jika bukan karena klan Blade God Six Martial, mereka akan mengincar tenggorokan satu 
sama lain. 

Situasi di Kastil Jin, kerusakan yang terjadi pada Yeon Buso, pembantaian orang-orang yang 
tergabung dalam Pasukan Surga Besar, dan perubahan Agama Negara karena alasan itu, 
semua faksi Yulin menjadi marah karena penyebutan Sekte Iblis. . 

'Agar Tuan Chun muncul di sini.' 

Jegal Sohi bingung bagaimana menyelesaikan situasi ini. 

Pada awalnya, dia ingin menghalangi Kang Soah, tetapi memikirkan apa yang dilakukan 
Chun Yeowun terhadap tunangannya Yeon Buso, dia memutuskan untuk tetap tinggal. 

Dia benar-benar waspada. 

[Nona Jegal! Jika kita tidak segera mengambil tindakan, Kang Soah akan berada dalam 
bahaya!] 
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[Hah?] 

[Kamu mungkin tidak tahu karena sudah lama sejak kamu melihatnya, tetapi siapa pun 
yang mengancam Chun Yeowun tidak akan pernah pergi hidup-hidup.] 

Chun Yeowun membunuh Nam Gung-kyong, kepala klan Nam Gung, bahkan tanpa berkedip 
saat di depan para pemimpin Yulin. 

Bahkan Pemimpin Besar Yi Mok tidak dapat menghentikannya. 

Tidak aneh jika dia membunuh Kang Soah. 

Jegal Sohi mengirim pesan. 

[Untuk saat ini, saya akan mendapatkan perhatian Tuan Chun.] 

Tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukai Kang Soah, dia tetap menjadi komandan 
pasukan mereka dan anak dari Yi Mok. 

Dia tidak bisa membiarkannya terluka. 

Tapi, 

"Itu pasti kamu." 

Namun, Chun Yeowun menemukan Kang Soah. 

'Ah!' 

Jegal Sohi menyentuh dahinya. 

Ketika dia bertanya siapa Kang Soah itu, semua orang di kapal melihat ke arah Kang Soah, 
membiarkannya ditemukan. 

Mengalihkan perhatiannya adalah kegagalan sejak awal. 

Jegal Sohi bergerak di depan Chun Yeowun, yang buru-buru mencoba mendekati Kang 
Soah. 

Pak! 

Dia dengan sopan menyapanya. 

"Tuan Chun. Sudah lama sekali. Saya Jegal Sohi, prajurit Yulin dan Pasukan Keadilan." 

Hanya ada satu hal yang dia tahu. 

Mereka memiliki hubungan kecil yang tercipta saat dia pergi ke Sekte Iblis. 
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Pada saat itu, Chun Yeowun adalah pangeran yang menyelamatkan utusan Yulin, yang jatuh 
ke dalam perangkap karena klan Pedang Enam Dewa Pedang, mungkin itu sebabnya dia 
tidak menganggap Chun Yeowun sebagai arogan dan sok benar seperti rumor. kata. 

Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. 

Tapi Chun Yeowun bahkan tidak bertingkah seolah dia mengenalnya dan berbicara dengan 
suara dingin. 

"Pindah." 

'Ah...' 

Itu mengecewakan. 

Bahkan Moyong Kang, yang menontonnya, tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. 

Dia tahu betapa hebatnya kecantikan Jegal Sohi dan berpikir bahwa dia pasti akan 
berbicara dengannya karena pertimbangan. 

Ketika utusan pergi ke pemuja setan, dia pikir Chun Yeowun membantu mereka karena dia 
melihat keindahan Jegal Sohi. 

'Apakah dia orang yang tidak punya simpati?' 

Pria cenderung lemah di depan wanita cantik, tetapi tidak setiap pria akan menunggu yang 
cantik. 

Meski begitu, mereka akan tetap menunjukkan minat pada kecantikan. 

"Tuan Chun. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kapal kami?" 

Dia harus mengalihkan perhatiannya. 

Dia harus melanjutkan percakapan. 

Tapi sayangnya, tidak ada yang berhasil. 

"Apakah kamu sengaja berpura-pura tidak tahu?" 

"!?" 

Mendengar kata-kata itu, mata Sohi bergetar. 

Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tetapi dia tahu apa yang dimaksud 
Chun Yeowun. 
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"Kami berada dalam krisis karena kami mengabaikan momen itu." 

Dia menggigit bibirnya. 

Wajahnya terasa panas. 

Karena itu sama dengan Chun Yeowun yang menunjukkan bahwa mereka melindungi Kang 
Soah. 

Sepertinya dia datang ke kapal musuh di danau yang luas karena dia harus melakukan 
sesuatu. 

Suara Kang Soah datang dari belakang, sementara Sohi dalam keadaan darurat. 

"Dia adalah tamuku. Menyingkir." 

"T-tapi Pemimpin Kang." 

"Jangan ganggu kami dan pergi." 

Jegal Sohi mengerutkan kening mendengar suara keras kepala itu. 

'Haha... ini bukan tempat di mana harga dirimu harus disimpan.' 

Tidak ada yang bisa dia lakukan. 

Dia kecewa dengan kata-kata dingin Kang Soah terhadapnya, tetapi dia minggir. 

Dalam situasi saat ini, tidak ada cara lain selain Kang Soah untuk mengatasi masalah yang 
dia buat sendiri. 

Dia hanya berharap dia tidak akan melakukan hal bodoh. 

'... Pemimpin Kang.' 

Lawannya adalah salah satu prajurit terbaik di dunia. 

Jika dia memikirkannya, tidak ada satu orang pun di kapal yang akan selamat. 

Meminta maaf sepertinya merupakan metode terbaik untuk mengurangi kerusakan pada 
prajurit. 

'Pria ini adalah Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun!' 

Mata Kang Soah menyipit. 

Dia adalah monster yang mengubah saudaranya, Yeon Buso, yang jenius, menjadi cacat. 
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Dan jika dia bisa berurusan dengan Lord of the Demonic Cult, itu akan menjadi cara 
terpendek untuk meningkatkan posisinya di klannya, dan dia bahkan bisa mendapatkan 
posisi di Forces of Justice. 

'Namun, saya tidak seharusnya membuat kesalahan.' 

Tapi tentu saja, ada kesalahan. 

Dia tidak pernah berpikir bahwa Lord of the Demonic Cult akan secara pribadi memimpin 
kontingen mereka. 

'Dia bukan lawan yang mudah diambil.' 

Kang Soah menatap mata Chun Yeowun. 

Itu tidak normal untuk merasakan tekanan seperti itu dari seorang pejuang hanya dengan 
menatap mata mereka. 

Tidak ada trik sembrono yang akan berhasil pada orang seperti itu. 

'Untuk menghancurkan kejahatan dan mencapai surga, saya siap berkorban!' 

Pak! 

Kang Soah menyatukan tangannya dan menyapa. 

"Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Lord of the Demonic Cult. Saya Kang Soah, 
yang bertanggung jawab atas kontingen ini dan pasukan Bayangan Hitam." 

Suara yang kuat. 

Wajah dengan keberanian tanpa sedikit pun rasa takut. 

'Silahkan...' 

Jegal Sohi dan Moyong Kang sama-sama khawatir. 

Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Gedebuk! 

Kang Soah berlutut dengan satu lutut. 

Dan sekali lagi menggenggam tangannya dan berkata. 
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"Jika Tuan yang datang ke kapal kita seperti ini marah karena orang-orang barbar, aku 
tidak punya alasan. Saya meminta mereka untuk menghentikan siapa pun yang mengejar 
kami." 

'Ah!' 

Semua orang terkejut dengan sikap Kang Soah, meski melihat Chun Yeowun. 

Mereka mengira dia akan berbicara dengan halus tetapi tidak pernah membayangkan 
bahwa dia akan begitu langsung. 

Moyong Kang memujinya. 

'Baik. Ini mungkin cara terbaik untuk menangani ini.' 

Itu bisa memalukan, tapi ini jauh lebih baik daripada memprovokasi Lord of the Demonic 
Cult. 

Sekarang tinggal bagaimana Chun Yeowun menanggapi. 

Chun Yeowun, yang memiliki wajah tanpa ekspresi, membuka mulutnya. 

"Kalau begitu bayar harganya." 

Srrng! 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun menggambar Pedang Naga Putih, yang ada di 
pinggangnya. 

Dia tanpa henti meskipun dia bisa memilih opsi lain. 

Jegal Sohi, bingung dan takut, berteriak. 

"Tuan Chun! Kami adalah sekutu. Apakah Anda mencoba untuk menyakiti pemimpin 
kontingen yang dikirim dari aliansi bahkan tanpa mempertimbangkan situasinya?" 

Mendengar itu, Chun Yeowun berbicara dengan nada yang mengatakan bahwa tidak ada 
yang penting baginya. 

"Dengan alasan apa kalian semua merencanakan itu?" 

"I-itu..." 

"Berhenti membuang waktuku dan bayar." 

Dengan kata-kata itu, pedang Chun Yeowun mengarah ke bahu kanan Kang Soah. 
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Itu dulu. 

Dentang! 

Seseorang menghentikan Pedang Naga Putih Chun Yeowun. 

Itu tidak lain adalah Hwang Bo-neung, kepala keluarga Hwang Bo. 

Trrrr! 

"Kuak!" 

Helaan napas keluar dari mulut Hwang Bo-neung. 

Dia siap untuk bertindak jika terjadi sesuatu, jadi dia berhasil memblokirnya pada saat 
yang tepat, tetapi kedua telapak tangan yang memegang pedang itu merobek dan 
mengeluarkan darah. 

'Sepertinya dia mengayunkannya dengan ringan, apa kekuatan hebat ini?' 

Jika dilihat lebih dekat, dapat dilihat bahwa lantai di sekitar Hwang Bo-neung penyok. 

Jika bukan karena dia, Kang Soah akan kehilangan lengan kanannya. 

"Apakah kamu memblokirku?" 

Pada pertanyaan Chun Yeowun, yang melepaskan energi yang cukup kuat untuk membakar 
bagian dalam lawannya, Hwang Bo-neung berseru. 

"Komandan Kang bertanggung jawab atas kontingen ini yang bergerak untuk membantu 
Istana Es Laut Utara! Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menyakitinya! " 

Meski menderita luka dalam, Hwang Bo-neung tidak mundur. 

Mengingat ketenaran Chun Yeowun, sangat menakutkan berada di sana, tetapi melihat 
Kang Soah seperti itu, dia tidak ingin mundur dari situasi tersebut. 

"Bahkan jika semua orang memanggilmu Dewa Iblis. Aku tidak akan takut padamu! Haa!" 

Hwang Bo-neung mengangkat energi internalnya dan meluruskan lututnya yang tertekuk. 

Lagi pula, begitu dia mendorong Chun Yeowun, semua orang akan datang untuk membantu 
Kang Soah. 

Namun, akan ada orang-orang yang pada akhirnya akan kehilangan nyawa mereka dalam 
prosesnya. 
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Kwk! 

'I-ini ...' 

Kakinya, yang dia coba luruskan, menggali lebih jauh ke lantai kapal. 

Tentu saja, Hwang Bo-neung tahu bahwa Dewa Iblis tidak akan membiarkan dirinya 
didorong, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. 

"Kuaaaak!" 

Api! Api! 

Itu sangat kuat sehingga pembuluh darahnya berdiri di sekujur tubuhnya. Bahkan ketika 
dia mencoba menggunakan semua energi internalnya, itu tidak ada bedanya. 

Saat Chun Yeowun meningkatkan energinya lebih jauh, Hwang Bo-neung jatuh ke lantai. 

"Ugh!" 

Gedebuk! 

Wajah semua orang di kapal mengeras. 

Hwang Bo-neung, kepala klan Hwang Bo yang hebat, seorang seniman bela diri terkenal, 
dan seorang pemimpin dalam Pasukan Keadilan, dijatuhkan secara sepihak. 

Dengan gelar Demon God, Chun Yeowun benar-benar tak terkalahkan. 

"Jika kamu menggangguku sekali lagi, aku akan benar-benar membunuhmu." 

Satu peringatan terakhir diberikan oleh Chun Yeowun, yang mendekati Kang Soah, tetapi 
anggota pasukan Bayangan Hitam menarik senjata mereka dan mencoba 
menghentikannya. 

"Berhenti!" 

"Jika kamu ingin membunuh pemimpin kami, kamu harus membunuh kami terlebih 
dahulu!" 

Tidak peduli seberapa takutnya mereka, mereka tidak bisa membiarkan Chun Yeowun 
melakukan apa yang diinginkannya. 

Saat wajah Chun Yeowun menjadi lebih dingin, Kang Soah berteriak. 

"Semuanya berhenti!" 
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"?" 

Prajurit dari pasukan Bayangan Hitam tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka atas 
perintah yang tidak terduga. 

Jika mereka mengundurkan diri, Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, akan memotong 
lengannya, jadi mengapa Kang Soah memerintahkan itu? 

Itu dulu. 

Bentrokan! Air mata! 

"Kuaaaak!" 

"Le-pemimpinrr !!!" 

Sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Kang Soah menarik pedangnya dari pinggangnya dan memotong tangan kirinya dari 
pergelangan tangan ke bawah. 

Jegal Sohi, Moyong Kang, dan Dan Juseong terlalu terkejut dengan apa yang mereka 
saksikan. 

'K-kenapa?' 

"Kuaaaak! Haaa... haaa..." 

Menitik! Menitik! Menitik! 

Kang Soah menjerit kesakitan saat dia perlahan terus menekan titik darah untuk 
menghentikan pendarahan. 

Dia melakukannya dengan tangannya sendiri, tetapi meskipun demikian, itu sangat 
menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbicara. Sambil bertahan, bibirnya terbuka. 

"Haa... Haaa... ugh, aku tahu ini tidak akan meredakan amarahmu. Tapi kali ini, kami dikirim 
ke Istana Es Laut Utara." 

"..." 

"Kuk, pli...tolong beri aku waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jika Anda bertanya 
kepada saya nanti, saya akan membayar harga penuh! " 

Mendengar kata-kata Kang Soah, Jegal Sohi mengaguminya. 

Itu adalah strategi 'menyelesaikan masalah dengan mengorbankan tubuh mereka sendiri'. 
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Mengorbankan tubuh sebelum lawan bisa menekan lawan, dan pria itu akan bisa 
menghindari rasa sakit lebih lanjut. 

'Haa... haaa... jika aku bisa menyingkirkan situasi ini dengan menyerahkan tangan kiriku, itu 
bukan harga yang mahal untuk dibayar.' 

Jika dia melakukan itu, bahkan Lord of the Demonic Cult akan merasa bermasalah. 

Lagi pula, melihat bahwa dia membidik bahunya, sepertinya Chun Yeowun hanya 
menginginkan lengannya. 

Itu berarti dia tidak berniat membunuh Kang Soah. 

'Rumor bahwa mereka yang tidak bisa membunuh membidik senjata adalah benar. 
Kemudian, melakukan ini untuk diriku sendiri akan mengurangi kerusakan.' 

Kang Soah dengan berani memotong tangannya. 

Hasil yang diperhitungkan dengan sempurna, karena dia adalah orang yang tidak kidal, dan 
pada saat yang sama, itu akan memberi kesan bahwa dia membayar dosa-dosanya dengan 
tangan kirinya. 

"Dia akan berhenti jika dia mempertimbangkan gengsinya." 

Lord of the Demonic Cult, salah satu dari tiga kekuatan utama, jika dia mendorong lebih 
jauh, orang-orang akan menertawakannya. 

Kang Soah menatap Chun Yeowun dengan wajah pucat. 

Chun Yeowun melihat ini dan membuka mulutnya. 

"... ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Fiuh." 

Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kang Soah menangis dalam kegembiraan di dalam. 

Itu berarti pertaruhannya terbayar. 

Sebaliknya, lebih baik seperti ini daripada membuat alasan untuk Chun Yeowun. 

'Aku hanya perlu berharap darah dan inti Penyu Naga akan bekerja dengan baik.' 

Kang Soah menginginkan darah Penyu Naga. 

Menurut dokumen kuno, dikatakan bahwa jika seseorang mengambil darah atau inti dari 
salah satu dari lima binatang roh, bagian tubuh yang terputus dapat dipulihkan. 

Mempertimbangkan hal itu, dia memotong tangannya. 
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"Aku harus mendapatkan darah itu." 

Tujuan sebenarnya Kang Soah untuk menjadi sukarelawan untuk misi ini adalah karena 
Penyu Naga. 

Dia percaya bahwa jika dia mengambil inti dari naga berkepala empat, dia akan dapat 
mengeksplorasi kekuatannya yang akan membuatnya semakin dekat untuk menjadi salah 
satu dari lima pejuang besar. 

Chun yeowun memandang Kang Soah dan menggelengkan kepalanya. 

"Aku sedang berpikir untuk mengambil lenganmu, aku tidak tahu kamu akan membuat 
langkah pertama. Ini cukup bagus." 

Mendengar kata-kata itu, semua orang menghela nafas lega. 

Sepertinya mereka bisa menghindari pertempuran dengan Dewa Iblis. 

'Itu bodoh, tapi metodenya berhasil.' 

Jegal Sohi tersenyum pahit. 

Kang Soah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chun Yeowun dengan menahan 
rasa sakit di pergelangan tangannya. 

"Terima kasih atas belas kasihanmu yang murah hati." 

'Aku akan membalas aibmu ini dengan cara yang sama suatu hari nanti.' 

Tindakan luar dan pikirannya berbeda, tetapi dia tidak menunjukkan niatnya yang 
sebenarnya. 

Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Dia menanggung 
aib ini untuk menghancurkan Sekte Iblis nanti. 

'Dia lebih menakutkan dari Yeon Buso.' 

Bahkan Moyong Kang, kepala keluarga Moyong, tidak bisa tidak mengagumi Kang Soah. 

Mungkin di masa depan, ketika Kang Soah memiliki kekuatan dan kecerdasan, dia akan 
mampu menghadapi Lord of the Demonic Cult. 

Saat itu, Chun Yeowun mendekati Kang Soah yang merasa lega dan bertanya. 

"Apa yang biasanya kamu lakukan jika seseorang yang kemungkinan besar akan berubah 
menjadi kesakitan mencoba menghilang dari pandanganmu?" 
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"Hah?" 

"Melihat orang seperti apa dirimu, aku hanya ingin mengakhiri masalah ini dengan satu 
tangan, tapi aku berubah pikiran setelah melihat apa yang ada di kepalamu." 

Wajah Kang Soah menjadi pucat mendengar kata-kata Chun Yeowun. 

Dia menyadari bahwa rencananya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. 

'T-tidak mungkin!' 

Bingung, dia mencoba mundur. 

Kwak! 

Chun Yeowun, yang meraih kerah Kang Soah, dengan tenang memberitahunya. 

"Mati di sini." 

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

Memotong! 

Pada saat itu, White Dragon Blade milik Chun Yeowun melewati leher Kang Soah 
meninggalkan lintasan putih. 

Kang Soah mengedipkan matanya pada apa yang terjadi begitu cepat. 

"Da... sial... itu... itu..." 

Memotong! 

Sebelum dia bisa selesai berbicara, kepalanya yang terpenggal jatuh ke lantai kapal. 

Gulungan! 

Menatap kepala Kang Soah, yang matanya terbuka lebar, Chun Yeowun bergumam dengan 
suara dingin. 

"Kepalamu memang berputar." 

Source : 
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Chapter 413 
413: North Sea Ice Palace (3) 

Semua orang di kapal berpikir bahwa situasinya telah diselesaikan secara damai. 

Meskipun komandan menderita penghinaan karena memotong tangannya, itu jauh lebih 
baik daripada menghadapi Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. 

Tapi, 

Bentrokan! Gulungan! 

Semua orang terkejut melihat kepala Komandan Kang Soah berguling-guling di lantai. 

Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan menemui ajalnya seperti itu? 

Meskipun Kang Soah adalah putra kedua Yi Mok, kepala Pasukan Kehakiman, dengan siapa 
mereka memiliki aliansi, tidak ada keraguan sedikitpun. 

"Kang Soah!" 

"Komandan!" 

Semua orang di kapal berteriak. 

Tangisan mereka menahan keterkejutan dan kebencian atas kematian komandan mereka 
dan pemimpin pasukan Bayangan Hitam. 

Jegal Sohi, ahli strategi Yulin, berteriak pada Chun Yeowun dengan mata merah. 

"Lo, Tuan Chun! Bukankah ini terlalu banyak!?" 

"Terlalu banyak?" 

"Komandan Kang mengatakan dia bersalah dan memotong tangannya sendiri. Selain itu, 
selain itu, bukankah sektemu dan Pasukan Keadilan adalah sekutu, bukankah tindakan 
berlebihan ini dari pihakmu?" 

Jegal Sohi tidak akan bertindak seperti itu jika itu terjadi di lain hari. 

Namun, ketika tunangannya Yeon Buso telah kembali setengah mati, dan sekarang dia 
menyaksikan kematian Kang Soah, itu akhirnya memicu kemarahannya. 

Menepuk! 
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Pada saat itu, Hwang Bo-neung, yang telah jatuh melalui kapal karena penyok, muncul. 

Melihat noda darah di wajah dan mulutnya, sepertinya dia hampir tidak punya energi 
untuk bangkit kembali, karena dia kesulitan menghentikan energi yang telah menyerang 
dagingnya. 

"B-bagaimana kamu bisa melakukan ini!" 

Hwang Bo-neung terkejut melihat kepala Kang Soah yang terpenggal tergeletak di tanah. 

Dia tidak pernah berpikir bahwa Chun Yeowun akan membunuhnya. 

Gedebuk! 

"Beraninya kau membunuh pemimpin kami!" 

"Aku tidak bisa memaafkanmu!" 

Anggota pasukan Bayangan Hitam, yang telah menatap kepala Kang Soah dengan putus asa, 
tidak bisa menahan amarah mereka lagi dan berlari ke depan dengan senjata di tangan. 

Situasi menjadi lebih buruk, dan tidak ada gunanya menahan kematian Kang Soah. 

Ssst! 

Dua prajurit dari pasukan Bayangan Hitam secara bersamaan berlari mengejar Chun 
Yeowun. 

Taktik perselisihan mereka, yang keluar dari kemarahan, tidak umum. 

"Saya akan membunuhmu!" 

Namun, mereka bahkan tidak bisa mencapai Chun Yeowun. 

Slas! 

"Tidak?" 

Pada titik tertentu, monster tak dikenal dengan topeng yang memiliki pola unik muncul 
dalam jubah hitam dan memblokir serangan mereka. 

Seolah memblokir mereka tidak cukup, dia melemparkan mereka ke sisi lain kapal. 

Gedebuk! 

"Aduh!" 

"Ak!" 
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Celepuk! 

Setelah dipukul di dada mereka untuk kedua kalinya, mereka berdua terlempar keluar dari 
kapal dan jatuh ke danau yang dingin. 

Moyong Kang dari keluarga Moyong berteriak dengan wajah kaku. 

"Raja Kegelapan!" 

Pria bertopeng tak dikenal itu adalah Marakim, Penjaga Agung Sekte Iblis. 

Tentu saja, Marakim tidak mungkin membiarkan Chun Yeowun pergi ke mana pun 
sendirian. 

"Haa... Haa..." 

Suara napas yang keras datang dari balik topeng. 

Meskipun dia adalah seorang Maha Guru, dia tampak sangat lelah karena bukanlah tugas 
yang mudah untuk menyeberangi danau yang luas itu. 

[Haaa... Tuhan.] 

"Hmp. Hmm." 

Chun Yeowun terbatuk mendengar pesan telepati lembut dari Marakim. 

Dia merasa buruk. 

Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan kembali setelah dia 
menyelesaikan sesuatu dan kemudian meninggalkannya. 

Yang lain tidak punya pilihan selain tetap diam karena tidak mungkin mereka mengikuti 
Chun Yeowun. 

Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan bisa mengikuti kecepatan Chun Yeowun. 

'Apakah dia juga berlari di danau yang luas ini? Haha... Sekte Iblis saat ini penuh dengan 
monster berdarah.' 

Semua orang terkejut. 

Mata semua orang di kapal dipenuhi dengan ketegangan. Bahkan Raja Kegelapan yang 
terkenal itu muncul seolah-olah Chun Yeowun tidak cukup sulit untuk mereka hadapi. 
Mereka tidak bisa melihat solusi yang menguntungkan. 
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Sementara semua orang ragu-ragu, Chun Yeowun membuka mulutnya dan menunjuk ke 
kepala Kang Soah. 

"Saya membuat ini jelas. Kejadian ini terjadi karena orang ini. Tapi, jika kamu berpikir 
bahwa kehilangan rekan kerjamu sangat tidak adil, datanglah padaku." 

Itu adalah suara tenang yang dipenuhi dengan kesombongan. 

Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk mengerti. 

Chun Yeowun cukup kuat untuk memusnahkan semua orang di kapal. 

Moyong Kang mengepalkan tinjunya cukup keras hingga berdarah dan berbicara. 

"Tuan Chun! Apakah menurutmu aliansi antara Pasukan Keadilan dan Sekte Iblis itu tidak 
penting? Saat membentuk aliansi, rasa benar dan salahmu harus ditinggalkan!" 

Bukan Chun Yeowun yang menanggapi itu. 

Marakim, yang menenangkan napasnya sampai batas tertentu, berbicara sambil 
mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya. 

Srrrng! 

"Saya pikir itu adalah sesuatu yang seharusnya ditanyakan oleh sekte kita. Apakah Anda 
benar-benar menghargai aliansi, ketika meminta orang barbar untuk menyerang kami? 

"I-itu..." 

Rasanya seperti ditikam di tenggorokan. 

Dia melupakannya di saat kemarahannya, tetapi pelakunya tidak lain adalah Kang Soah. 

Mereka bisa saja menghentikannya, tetapi mereka berdiri di samping dan mengabaikan 
masalah ini. 

'Dewa Iblis dan Raja Kegelapan ...' 

Tekanan dari ujung pedang Marakim membuat mereka semakin gugup. 

Jika semuanya berjalan lebih jauh, hasilnya adalah semua orang di atas kapal akan mati. 

'Ah... dari awal, mereka tidak membabi buta menyakiti kita.' 

Jegal Sohi, yang gagal mengendalikan amarahnya sampai beberapa saat yang lalu, 
menghela nafas. 
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Mereka harus menerima apa yang telah dilakukan. 

Terus terang, itu adalah satu-satunya solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan 
jika mereka mendukung kata-kata Sekte Iblis. 

'Apakah seperti ini rasanya orang tanpa kekuatan?' 

Sampai sekarang, Yulin memiliki posisi terdepan di Wulin. 

Tidak hanya di keluarga Kekaisaran, tetapi seluruh Wulin menghormati mereka. 

Meskipun mereka terus-menerus bertarung dengan Sekte Iblis, mereka tidak pernah 
mundur. Namun, dengan Lord of the Demonic Cult yang baru, posisi mereka berubah total. 

'Apakah tidak ada orang yang bisa menghentikan Tuan Chun? Ahh...' 

Itu menjengkelkan, tapi itulah kenyataannya. 

Mungkin musuh yang benar-benar perlu mereka khawatirkan bukanlah Klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang, melainkan Sekte Iblis. 

[Pemimpin Moyong...] 

'Jegal...' 

Moyong Kang memejamkan matanya saat melihat Jegal Sohi menggelengkan kepalanya. 

Setelah Kang Soah yang diangkat menjadi panglima meninggal dunia, semua kewenangan 
langsung jatuh ke tangan Moyong Kang yang memiliki kedudukan tertinggi. 

Ups! 

Moyong Kang membunuh kebencian di dalam dirinya dan berbicara. 

"... kontingen ini tidak berniat menghadapi Lord Chun. Dan ... Anda telah dibayar. Tolong, 
demi aliansi kami, saya harap ini berakhir di sini. " 

Semua orang menunggu jawaban Chun Yeowun dengan wajah tegang. 

Seperti yang dikatakan Moyong Kang, Chun Yeowun harus menjadi orang yang mengakhiri 
pertarungan ini, dan untungnya dia mengangguk dengan penegasan. 

"Fiuh." 

Meskipun itu memalukan, mereka semua lega. 
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Kehadiran Chun Yeowun, yang merupakan Dewa Iblis, membuat mereka semua menjadi 
gugup. 

'Apakah itu melegakan?' 

Chun Yeowun tertawa saat melihat respon dari kontingen Yulin. 

Saat ini, mereka semua berpikir bahwa situasinya telah diselesaikan dengan pengorbanan 
Kang Soah. Namun, mereka tidak tahu bahwa klan Great Hung akan mengejar mereka 
sampai mati. 

"Aku tidak perlu memberi tahu mereka." 

Itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi. 

Tanpa Kang Soah, kontingen harus menghadapi kemarahan Asara, Panglima Perang yang 
kehilangan kedua tangannya. 

[Ayo pergi. Penjaga Hebat.] 

'!?' 

Pupil Marakim bergetar saat mendengar pesan Chun Yeowun. 

Arah yang dia tuju bukanlah menuju Enam Pedang, yang berada di kapal di belakang 
mereka. 

[Sekarang kita sudah sejauh ini, lebih baik pergi ke pulau dulu.] 

[... Iya!] 

Sudah jelas, tapi Marakim dengan enggan menjawab karena dia baru saja mengatur 
napasnya, tetapi pikiran untuk menyeberangi danau sekali lagi terasa sulit baginya. 

Sst! 

Pertama, Chun Yeowun pergi, dan kemudian Marakim juga menghilang dari kapal. 

Tak lama setelah meninggalkan kapal, orang-orang Yulin memandang mereka dan 
menunggu sampai mereka benar-benar menghilang. 

Sementara semua orang melakukan itu, seseorang mengangkat kepala Kang Soah dengan 
kedua tangannya. 

Dia menutup mata Kang Soah, yang terbuka, dan diam-diam membuka mulutnya. 

Pria itu memiliki seringai di wajahnya, yang tidak ada yang memperhatikan. 
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'Pemimpin saya. Pengorbananmu yang mulia untuk surga akan dikenang selamanya.' 

Sebuah kebenaran yang mengejutkan telah terungkap. 

Identitas tersembunyi Kang Soah, putra kedua dari Pemimpin Besar Pasukan Keadilan Yi 
Mok, dan pemimpin pasukan Bayangan Hitam, adalah salah satu pemimpin Pasukan Surga 
Besar. 

Saat dia terdiam, Jegal Sohi membawa bendera pasukan Bayangan Hitam dan membantu 
mereka mengambil mayatnya. 

"Letnan Mak. Itu pasti sulit, tetapi misinya belum berakhir, jadi tolong pimpin pasukan 
Bayangan Hitam atas nama pemimpin Kang." 

"... Saya mengerti." 

Seorang pria paruh baya dengan mata murung dan rambut setengah putih menerima peran 
itu; dia adalah Mak Wijong, letnan pasukan Bayangan Hitam. 

Di atas menara pengawas di dermaga barat daya pulau, Dan Jucheon, wakil raja istana, 
menatap tajam ke sisi lain danau dan tiba-tiba berbicara kepada Seol Young-gwi. 

"Penatua Seol. Kurasa kita harus segera turun." 

"Kenapa tiba-tiba?" 

Mendengar kata-kata itu, Dan Jucheon mengacungkan jarinya. 

Seol Young-gwi melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat sesuatu yang belum pernah 
dia lihat sebelumnya. 

Itu di sisi yang bisa dilihat dari dermaga. 

Dan seolah-olah mereka berlari di tanah datar, seseorang mendekati pulau itu. 

"A-apakah dia benar-benar melakukan itu?" 

Seol Young-gwi tidak bisa menahan keterkejutannya. 

Ketika dia mendengar Dan Jucheon berbicara tentang itu, dia tidak bisa mempercayainya, 
tetapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa tidak terkejut. 

"Apa?" 

Namun, mereka belum pernah melihat orang yang melakukan prestasi yang begitu sulit. 

Sedikit di belakang, tetapi ada orang lain yang menjaga kecepatannya tetap stabil. 
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"Ugh, bukan hanya satu orang... Siapa orang-orang itu?" 

Dan Jucheon, salah satu prajurit terbaik di Utara, melihat dua orang melakukan sesuatu 
yang hampir tidak bisa dia capai. 

"Kurasa kita harus pergi menemui mereka." 

"Dimengerti!" 

Identitas pasti mereka tidak diketahui, tetapi mereka harus bertemu dengan mereka untuk 
mengetahuinya. 

Jelas bahwa mereka berasal dari Sekte Iblis. 

Ketika mereka bergegas turun dan tiba di dermaga, sekitar seratus orang menunggu di 
muka, semuanya dari Istana Es Laut Utara. 

"Kamu sudah datang? Wakil Raja istana!" 

Mereka semua adalah prajurit istana, Pasukan Pedang Salju, salah satu dari lima pasukan 
tempur Istana Es Laut Utara. 

Pemimpin Pasukan Pedang Salju, Baek Gojung, hendak melaporkan kepada wakil raja 
bahwa kapal Yulin belum tiba ketika lingkungan menjadi bising. 

"Di sana, lihat ke sana!" 

"Ya ampun! Mereka berlari di danau!" 

"T-tunggu! Apakah mereka datang jauh-jauh ke sini seperti itu?" 

'Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan! Bahkan jika Anda lelah, mata Anda harus 
bekerja dengan baik!' 

Pemimpin Pasukan Pedang Salju, Baek Gojung, melihat ke arah danau sambil bergumam. 

Dan dia akhirnya berkata. 

"I-itu?" 

Yang mengejutkan, dua orang mendekati mereka dengan berlari di danau. 

Itu luar biasa. 

Mereka menyeberangi danau yang biasanya dilintasi kapal laut, dengan berjalan kaki. 

"Itu tidak mungkin." 
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Semua orang terkejut, dan dua orang yang berlari di danau melangkah ke dermaga dan 
mendekati mereka. 

Woong! 

Dermaga menjadi berisik. 

Siapa dua orang yang datang lebih awal dari Pasukan Kehakiman Yulin? 

Yang pertama dilihat Dan Jucheon adalah pria bertopeng. 

'Topeng dengan pola yang unik.' 

Dia mendengarnya dari suatu tempat. 

Ketika dia pergi ke Jianghu untuk meneliti orang-orang paling terkenal yang bisa menjadi 
ancaman bagi Istana Es Laut Utara. 

Ada satu yang disebutkan. 

"Raja Kegelapan?" 

Hanya ada satu orang di Sekte Iblis yang akan memakai topeng. 

Pria itu dikenal menguasai kematian di medan perang. 

Marakim, Penjaga Agung dari Sekte Iblis. 

'Apakah dia benar-benar Raja Kegelapan? Apakah itu berarti bahwa Sekte Iblis benar-
benar mengirim kontingen?' 

Dia menebak bahwa itu adalah Sekte Iblis berdasarkan bendera hitam dan karakter merah 
yang tertulis di atasnya tetapi melihat Marakim. Tebakannya berubah menjadi jawaban 
yang benar. 

Ini berarti pangeran Baekhyun benar-benar berhasil meminta dukungan mereka. 

'Tunggu!... Great Guardian hanya bergerak di samping Lord of the Demonic Cult, lalu itu 
artinya?' 

Pemuda yang berdiri di sampingnya. 

Lord of the Demonic Cult seharusnya Chun Yujong, seorang pria berusia lima puluhan, 
tetapi orang di sebelah Marakim tampak terlalu muda. 

Pria muda itu bergerak sedikit lebih dekat dan menyapanya. 
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"Chun Yeowun, Penguasa Ordo Iblis Langit." 

'Wah!' 

Semua orang yang mendengarnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

Tidak seperti yang lain, orang-orang di Laut Utara tidak tahu apa-apa tentang mereka. 

Woong! Woong! 

'Apakah kita tidak salah dengar?' 

'Penguasa Sekte Iblis?' 

'Kultus De-iblis, telah datang ke sini?' 

Dermaga menjadi lebih kacau. 

Tentu saja, meski kaget, Dan Jucheon berusaha menyembunyikan ekspresinya. 

Dia mencoba untuk melindungi martabatnya sebagai orang yang mewakili Istana Es Laut 
Utara, namun dia tidak bisa menghentikan matanya yang gemetar. 

'Luar biasa...' 

Prediksi yang dia buat di menara pengawas. 

Ternyata setengah salah dan setengah benar. 

Bukan Chun Yujong, Penguasa Sekte Iblis, yang Dan Jucheon tahu siapa yang datang ke 
Istana Es Laut Utara. 

"Eh, kenapa, kenapa Lord of Sky Demon Order ada di sini?" 

Seol Young-gwi terkejut dan tergagap sampai Chun Yeowun tersenyum padanya dan 
berbicara. 

"Kami telah menerima permintaan untuk mengirim prajurit dari pangeran istanamu." 

Source : 
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Chapter 414 
414: Collapse of the Ice Palace (1) 

Drrr! 

Kantor Istana Es Laut Utara. 

Getaran yang kuat menyebabkan semua perabotan bergetar dan dekorasi kantor jatuh. 

Dua orang sedang berbincang santai. Mungkin mereka mulai terbiasa dengan getaran terus 
menerus, yang semakin lama semakin buruk. 

Mereka adalah Dan Jucheon, Wakil Raja Istana, dan Seol Young-gwi, Penatua Pertama. 

"Ini adalah sebuah masalah. Berita dengan cepat menyebar di antara para pejabat di istana. 
" 

"... sudah berapa lama?" 

Dan Jucheon menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. 

Berita bahwa pangeran Baekhyun, penerus sah raja sebelumnya dan Penguasa Sekte Iblis, 
memimpin kontingen ke istana menyebar dengan cepat. 

Berkat itu, kabar suksesnya kedatangan kontingen Yulin pun terkubur. 

"Hm, ini benar-benar berbeda dari rencana semula. Ugh!" 

Dan Jucheon ingin menggunakan keberhasilan permintaan pengirimannya untuk 
mengubah pikiran beberapa pejabat dan anggota langsung istana yang tidak 
mendukungnya menjadi raja. 

Sebaliknya, sang pangeran, yang kredibilitasnya telah hilang di istana, kembali untuk 
menyoroti pemilihan pewaris yang tidak masuk akal. 

'Lord of the Demonic Cult tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada permintaan resmi 
yang dikirimkan kepada mereka. Haa.' 

Mereka bisa menggunakan alasan itu jika bukan karena Penguasa Sekte Iblis, Chun 
Yeowun. 

Semua orang benci mengakuinya, tetapi setelah melihat tingkat keterampilannya yang 
tinggi saat menyeberangi danau, sulit bagi siapa pun untuk bergerak. 
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Istana Es sudah mengalami kesulitan berurusan dengan Penyu Naga, dan mereka tidak 
mampu menciptakan musuh yang lebih kuat. 

'Bahkan jika itu terlalu banyak, haruskah aku mencoba mengalahkan monster itu hanya 
dengan para prajurit istana?' 

Itu adalah sebuah penyesalan. 

Tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa pemikiran seperti itu bodoh. 

Naga berkepala empat hampir merupakan binatang roh kelas bencana. 

Sama sekali tidak diketahui apakah akan ada bagian dari Istana Es Laut Utara yang tersisa 
jika mereka berurusan dengan Penyu Naga sendirian. 

'Baik. Mustahil untuk naik ke tahta istana tanpa melakukan pengorbanan apapun.' 

Dan Jucheon menginginkan kekuasaan mutlak di Istana Es Laut Utara. 

Fakta bahwa dia mampu mengambil alih posisi pangeran dan menjabat sebagai Wakil Raja 
hanya mungkin karena dukungan dari para pejabat senior. 

Lebih baik bertindak dengan aman daripada mengorbankan semua orang di sekitarnya. 

"Sangat tidak mungkin pangeran akan tetap menjadi pusat perhatian untuk waktu yang 
lama." 

"Yah, para pejabat senat menunjukkan minat pada Lord of the Demonic Cult." 

"Orang-orang tua di ruang belakang itu cukup usil." 

Retak! 

Gagang kursi tempat Dan Jucheon duduk retak saat dia melepaskan energinya. 

Pejabat senat telah menghentikannya dari waktu ke waktu. 

Mulai dari saat mantan raja yang telah meninggal bersaing dengan Dan Jucheon untuk 
posisi raja. 

'Seharusnya ini cukup.' 

Seol Young-gwi puas melihat ekspresi Dan Jucheon. 

Tujuan sebenarnya adalah untuk merangsang perasaan sakit terhadap pangeran dan 
membuat Wakil Raja menganggap pangeran sebagai ancaman. 
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Dia berpikir bahwa Wakil Raja tidak akan bergerak karena pangeran adalah keponakan 
dan muridnya, tetapi sepertinya tidak demikian. 

'Kamu seharusnya tidak menjadi lemah hanya karena orang yang memutuskan untuk 
berjalan di sampingmu adalah kerabat darah. Simpati bukanlah emosi yang baik.' 

Untuk melakukan itu, jalan berdarah harus dihadapi secara langsung. 

Dalam pikirannya, Seol Young-gwi ingin menasihati Dan Jucheon untuk segera 
melenyapkan pangeran, tetapi melihat reaksinya di menara pengawas, itu tidak akan 
terjadi dalam waktu dekat. 

tanya Dan Jucheon. 

"Dan akomodasi mereka?" 

"Untuk saat ini, hanya para pemimpin Yulin dan Sekte Iblis yang diberikan akses masuk ke 
sisi VIP Istana Kerajaan, barak sementara sedang didirikan di sisi barat istana." 

"Ugh, terlalu banyak orang ..." 

Awalnya, mereka hanya menyiapkan tempat tinggal untuk kontingen Yulin. 

Namun, karena jumlah orang meningkat, akomodasi di dalam istana tidak cukup, jadi 
mereka harus mendirikan barak. 

"Setelah urusan naga diselesaikan, kita harus memperluas istana dan menambah jumlah 
tamu. Saya tidak berpikir prestise istana akan berdiri tegak jika kita tidak berubah. " 

"Saya mengerti. Serahkan pada orang tua ini." 

Penatua Seol Young-gwi menyetujuinya. 

Karena Istana Es Laut Utara belum pernah menampung begitu banyak tamu sebelumnya, 
rasanya seperti perluasan harus dilakukan. 

"Saya harap tidak ada yang salah malam ini." 

Getaran baru-baru ini tumbuh lebih kuat. Sekarang hampir seperti gempa bumi terjadi 
tepat di bawah kaki mereka. 

Sumber getarannya adalah tempat Naga disegel, namun getarannya akan mengguncang 
seluruh istana. 

Ada sesuatu yang salah, dan mereka mencoba memikirkan apa yang salah, tetapi mereka 
tidak dapat memahami mengapa seluruh istana bergetar. 
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"Aneh bagaimana tidak ada yang terkejut bahwa istana bergetar seperti ini! bukan? Mun..." 

Hu Bong, yang melihat Mun Ku, terkejut dengan getarannya dan melihat ke samping. 

Bukannya berdiri tegak, Mun Ku berpegangan pada Chun Yeowun. 

Dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum. 

"Hehehehe. Saya baik-baik saja. Dukungan saya di sini cukup kuat." 

Mengambil! 

"Kamu, kamu  Lakukan apa yang kamu inginkan ." 

Enam Pedang semua menertawakan kata-kata konyol Hu Bong saat dia cemberut. 

"Ekspresi bodoh macam apa yang kamu buat?" 

"Puaahhhh!" 

Chun Yeowun akhirnya tertawa terbahak-bahak. 

Berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke kediaman VIP mengingatkannya pada masa 
lalu di akademi. 

Di satu sisi, itu adalah saat-saat yang menyenangkan baginya. 

"Jangan terlalu khawatir. Istana kami dibangun dari satu batu, tidak mungkin runtuh 
meskipun diguncang. " 

Letnan Pasukan Pedang Salju, Oh Young, yang membimbing mereka ke ruang VIP di lantai 
empat istana, berbicara sambil tersenyum. 

Meskipun istana berguncang cukup banyak, aneh melihat tidak ada retakan. 

Tidak percaya, Hu Bong berbicara. 

"Jika ini adalah guncangan sedang, maka baiklah, tetapi bukankah ini akan turun dengan 
guncangan yang lebih kuat?" 

"B-baik? Saya pikir itu akan baik-baik saja. " 

"Ah! sini! Sini! Ada retakan di sisi ini." 

Melihat dinding lorong, Hu Bong menunjuk ke celah-celah tipis. 

Itu tidak terlalu buruk, tetapi Hu Bong, yang tidak pernah menyaksikan hal seperti itu, 
tidak bisa tidak khawatir bahwa istana akan runtuh. 
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keping! 

"Ugh!" 

"Tenangkan dirimu. Omong kosong seperti itu. Apakah ini kamar tidurmu? Anda terus 
membuat suara. " 

Hu Bong hanya terdiam setelah dipukul di bagian belakang kepalanya oleh telapak tangan 
yang besar. 

Oh Young tersenyum canggung mendengarnya. 

Sebenarnya, dia terkejut di dalam hatinya. 

Kultus Iblis yang dia tahu seharusnya terdiri dari orang-orang kasar dan kuat dengan 
kecenderungan suka berperang, tetapi melihat mereka dari dekat, mereka tidak berbeda 
dari orang normal. 

Tak! 

Chun Yeowun meletakkan tangannya di dinding yang retak. 

'Nano. Bagaimana kondisi gedung ini?' 

[Saya akan memindai dan memeriksa kondisinya.] 

Bersamaan dengan suara Nano, cahaya redup keluar dari telapak tangan Chun Yeowun. 

Mun Ku, yang satu-satunya di sebelahnya, menatap Chun Yeowun. 

Akhirnya, Nano menceritakan hasilnya. 

[Sebagai hasil dari pemindaian retakan di dinding, itu adalah retakan yang telah 
berkembang baru-baru ini. Saat kerusakan berkembang dengan kecepatan tinggi, 
bangunan itu ...] 

Gemuruh! 

"Wow!" 

Istana bergetar lagi. 

Kali ini, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. 

Istana bahkan sedikit goyah. 

"Ah..." 
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Bahkan Oh Young, letnan pasukan Pedang Salju, yang baru saja menghibur Hu Bong, 
melihat sekeliling dengan bingung. 

'Apa? Apakah itu bergetar seperti ini sebelumnya?' 

Sampai kemarin, hanya ada satu getaran besar pada satu waktu. 

Dan kemudian akan menjadi sunyi untuk waktu yang lama, tetapi kali ini, interval antara 
getaran sangat pendek. 

Kali ini, Sama Chak, yang selama ini tenang, bertanya. 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja?" 

Itu menakutkan. 

Dan Oh Young tidak bisa memberi tahu para tamu Istana Es Laut Utara bahwa mereka 
tidak berada di tempat yang aman. 

Pertama, dia merasa harus menenangkan orang-orang yang cemas dan segera melapor ke 
wakil raja. 

"Meskipun getarannya agak parah, istana ini dibangun dari satu batu, jadi tidak akan 
runtuh..." 

Gemuruh! 

Retak! 

Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh istana bergetar lagi. 

Akibatnya, pecahan dari area yang retak jatuh ke lantai. 

Wajah semua orang menjadi kaku. 

Dan Hu Bong mulai berkeringat dingin. 

"... permisi, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" 

Ada celah di langit-langit istana, yang seharusnya berdiri kokoh. 

Mereka tidak jatuh karena mereka semua berpengalaman dalam teknik seni bela diri 
tentang menjaga keseimbangan mereka, tetapi jika ada warga sipil di dalam, mereka akan 
jatuh. 

"Saya akan melaporkan ini kepada wakil raja istana, jadi saya pikir akan lebih baik bagi 
tamu terhormat kita untuk pergi ke luar istana! Ikuti aku!" 
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Oh Young memimpin dan mencoba membimbing mereka keluar. 

Itu dulu. 

Gemuruh! Drrr! 

"Waahhh!" 

"B-bangunan!" 

Kali ini istana bergoyang dari sisi ke sisi seiring dengan getaran dan akhirnya condong ke 
satu sisi. 

Mungkin, itu adalah dampak yang menyebabkan perubahan besar pada langit-langit di sisi 
dinding yang sudah retak. 

Retak! 

Langit-langit dan dinding, yang seharusnya terbuat dari satu batu, retak dan hampir 
runtuh. 

Bingung, Oh Young menunjuk ke jendela di ujung lorong dan berteriak. 

"Kamu harus melompat keluar!" 

Dia ingin mereka keluar. 

Namun, fakta bahwa mereka berada di lantai atas, yang runtuh, membuatnya sulit. 

Gemuruh! Gemuruh! 

"Ugh! Lantai!" 

Lantainya retak seperti mau pecah. 

Bahkan Oh Young, yang sudah terbiasa dengan getaran, mau tidak mau kehilangan 
keseimbangannya. 

Pada saat itu juga. 

Bang! 

Retak! 

Bahkan mereka yang mempelajari Qi Dingin Laut Utara tidak akan mampu menciptakan 
rasa dingin seperti itu. 
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Pada saat itu, es mulai terbentuk di lantai, yang akan runtuh, dan retakan itu akhirnya 
membeku. 

Yang mengejutkan, itu bukan satu-satunya. 

Seolah-olah langit-langit yang akan runtuh dipegang oleh seseorang, setiap bagian yang 
jatuh berhenti di udara. 

Gooooo! 

Awan debu tebal memenuhi lantai. 

"A-apa ini?" 

Oh Young melihat bahwa Ko Wanghur, Hu Bong, Mong Mu, dan Penjaga Agung Marakim 
semuanya mengulurkan tangan. 

Tiga Superior Master dan satu Maha Guru telah menghentikan pecahan yang jatuh dari 
langit-langit di udara. 

Dan, 

"Tidak mungkin..." 

Energi dingin terpancar dari pusat kaki kanan Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis. 

Energi dingin membuat lantai membeku. 

'Bagaimana, bagaimana dia bisa menggunakan ekstrem seperti itu ...' 

Tidak seperti Oh Young yang terkejut, Hu Bong berada di ambang kematian. 

'Kuak! Aku tahu ini akan terjadi! Inilah mengapa saya cemas.' 

Dia mengangkat energinya ke langit dengan tergesa-gesa, tetapi tidak mungkin baginya 
untuk menopang lantai. 

Jika bukan karena mereka berempat bertindak pada waktu yang tepat, langit-langit akan 
langsung runtuh. 

Gemetar! 

"Ugh, ini terlalu sulit. Saya pikir Anda dan Tuhan harus pergi dulu. " 

"Hah... dia benar. Tuan." 

Marakim berbicara dengan suara gemetar saat dia juga berjuang dengan tugas yang ada. 
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Apa yang mereka lakukan adalah tindakan sementara. 

Mereka tidak bisa berdiri di sana dan menjaga langit-langit selamanya. Yang bisa mereka 
lakukan hanyalah menahannya sementara. 

"Tuan! Mun Ku! Sama Cak! Che Takim! Pindah!" 

Saat Ko Wanghur berteriak pada mereka. 

Chun Yeowun, yang memegang lantai dengan energi dingin, bertanya pada Oh Young, yang 
ada di tanah. 

"Ini runtuh, tidak masalah jika kita memecahkannya, kan?" 

"Hah?" 

Itu adalah pilihan kata yang tidak bisa dimengerti. 

Terlepas dari itu, Chun Yeowun memerintahkan empat orang yang memegang langit-langit. 

"Ugh. Bertahanlah sedikit lebih lama." 

"Y-ya!" 

Meninggalkan keempat prajurit yang berjuang di belakang, Chun Yeowun mengangkat 
tangannya. 

Saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. 

Crrrr! 

Embun beku dengan energi yang lebih kuat, dan ratusan pedang es dibuat di lorong. 

'Nano! Mode Panel!' 

[Menurut perintah pengguna, sistem panel jarak jauh telah diaktifkan.] 

'Hancurkan semuanya tanpa meninggalkan apapun.' 

[Dimengerti. Kunci Target Aktif.] 

Ketika Chun Yeowun memberi perintah kepada Nano dan mengulurkan tangannya ke 
langit-langit, Pedang Es semuanya mengarah ke langit-langit. 

Menangis! 

Dan pedang menembus langit-langit. 
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Memotong! Sha! Sha! 

Bang! 

Pedang es semuanya menggali ke langit-langit sekaligus. 

Bahkan Letnan Oh Young dari pasukan Pedang Salju tidak bisa tidak merasa heran. 

"Kebaikan..." 

Dia bisa mengerti mengapa Chun Yeowun menanyakan itu padanya. 

Pedang es yang tertancap di langit-langit juga menghancurkan dinding. 

Kwa! Kwa! Kwa! Kwang! 

Yang mengejutkan, pecahan dinding dan langit-langit pecah begitu cepat sehingga tidak ada 
satu orang pun yang terluka atau tergores. 

Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. 

'A-apakah dia... manusia?' 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 415 
415: Collapse of the Ice Palace (2) 

Gemuruh! 

Bangunan runtuh karena getaran yang kuat. 

Istana tidak hanya runtuh di sisi kamar tamu Istana Es Laut Utara. 

Itu terjadi di seluruh istana pada saat yang bersamaan. 

Setiap orang yang berpikir bahwa istana yang terbuat dari satu batu tidak akan pernah 
runtuh melihat bahwa itu bisa terjadi. 

Retak! 

Retakan muncul di dinding bangunan utama istana, yang ubin merahnya tertutup salju 
putih. 

Dinding mulai retak, dan strukturnya goyah. 

"E-gempa!" 

"Melarikan diri!" 

Teriakan meletus dari mana-mana, dan orang-orang di istana mulai berlarian. 

Tidak ada seorang pun yang menjadi pengecualian. 

Sesepuh, wakil, dan pejabat yang berada di lantai atas gedung utama semua mencoba 
melarikan diri dari istana, yang akan jatuh. 

Bang! 

Dan Jucheon memecahkan dinding gedung dan melompat keluar. 

Dia beruntung berada di kamar sudut di lantai paling atas. Jika dia berada di tengah istana, 
akan sulit baginya untuk melarikan diri. 

Gedebuk! 

"I-ini tidak mungkin..." 

Seol Young-gwi, seorang tetua, melompat dari istana dan mendarat di sebelah Dan Jucheon, 
dia tidak bisa bersembunyi dari apa yang dilihatnya, Istana Es runtuh ke segala arah. 
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Dan Jucheon memiliki reaksi yang sama. 

Dia melihat bangunan utama, yang memiliki retakan di dinding dengan mata putus asa. 

'Kenapa ... mengapa ini terjadi ketika saya mencoba untuk mendapatkan posisi saya ...' 

Sebuah bencana yang belum pernah terjadi sejak penciptaan Istana Es. 

Tatapan Dan Jucheon beralih ke tempat lain. 

"Achkk!" 

"Tolong aku!" 

Saat bangunan utama runtuh, teriakan dari dalam semakin keras. 

Sama seperti ada orang yang berhasil melarikan diri pada saat yang tepat, ada juga yang 
tidak bisa, dan mereka terbunuh atau terjebak di bawah reruntuhan. 

Apa yang dulunya adalah batu tunggal yang tidak akan pernah runtuh berubah menjadi 
puing-puing. 

Jika dibangun dengan kayu, kecuali mereka yang memiliki nasib buruk, semua orang akan 
berhasil melarikan diri ke luar. 

Gemuruh! 

Bangunan utama, yang miring ke satu sisi, tidak dapat menahan beban karena pilar-pilar 
istana patah, dan bangunan itu hampir runtuh. 

"Kuak!" 

Dan Jucheon, wakil raja, buru-buru bergerak dan menyebarkan qi dingin pada pilar yang 
rusak. 

Astaga! 

Udara dingin putih menyembur keluar dari tangannya dan menopang pilar-pilar yang 
rusak. 

Berkat itu, runtuhnya bangunan utama, yang akan segera terjadi, ditunda. 

Melihat ke dalam, dia berteriak. 

"Ayo, melarikan diri!" 
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Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi setengah dari orang dan pejabat di dalam 
belum keluar. 

Dan mereka yang mendengar teriakan dari Dan Jucheon segera berlari keluar. 

Teriakan! 

Banyak ditemukan bebatuan yang jatuh dari langit-langit. 

Banyak yang shock. 

"Bantu yang lain melarikan diri dan bekukan gedung!" 

"Y-Ya!" 

Para prajurit Istana Es, termasuk para tetua yang melarikan diri, semua bergabung untuk 
menunda runtuhnya istana. 

Tiba-tiba, mereka ingat bahwa para pemimpin Wulin sedang diantar ke ruang VIP. 

"Penatua Seol! Temukan tamu kami terlebih dahulu!" 

"Dimengerti!" 

Seol Young-gwi berhenti menggunakan qi dingin dan mulai bergerak. 

Itu karena sisi VIP ruangan itu cukup tinggi, dan akan sulit untuk mengeluarkan mereka 
jika bagian itu runtuh. 

Wajah Seol Young-gwi mengeras saat dia bergerak menuju gedung VIP. 

"Ini!" 

Gedung VIP, yang tidak bisa menahan getaran, telah runtuh ke tanah. 

'Ini buruk!' 

Ketika seorang tamu mengalami kecelakaan atau terluka, situasi seperti itu tidak akan 
pernah bisa diperbaiki. 

Terkejut, dia bergegas menuju gedung, dan untungnya, dia melihat para tamu dari Sekte 
Iblis agak jauh. 

Dan itu bukan hanya mereka. Bahkan orang-orang dari Yulin yang semuanya tertutup debu 
dan terengah-engah ada di sana. 

"Haa... Haaa..." 
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"Itu bisa lebih buruk." 

Hwang Bo-neung dari klan Hwang Bo menghela nafas lega saat dia melihat reruntuhan. 

Melihat itu, Moyong Kang pun mengangguk dan menjawab. 

"Jika langit-langit tidak rusak, kita akan mati." 

Para pemimpin Yulin berada di kamar mereka di lantai tiga, dan mereka hampir hancur 
sampai mati oleh keruntuhan yang tiba-tiba. 

Namun, langit-langit, yang seharusnya runtuh lebih dulu, tiba-tiba membeku, memberi 
mereka waktu untuk melarikan diri. 

"Aku sangat senang kamu baik-baik saja! Terima kasih Tuhan!" 

Seol Young-gwi mendekati pejabat Yulin. 

Yang meresponnya adalah Jegal Sohi yang bajunya berlumuran darah. Karena dia seorang 
wanita, dia telah diberi kamar terpisah, dan karena dia tidak dapat bereaksi cukup cepat, 
puing-puing jatuh menimpanya. 

"Haa... haa... Apa yang baru saja terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa gua tempat 
Penyu Naga telah disegel jauh dari sini? " 

Itu adalah gerakan naga yang mencoba melarikan diri yang menciptakan getaran. 

Dikatakan bahwa getarannya menjadi lebih kuat saat Kura-kura Naga tumbuh, dan 
sepertinya ia bergerak. 

"Orang tua ini terkejut karena semuanya terjadi tiba-tiba. Jika Penyu Naga telah menembus 
batu Adularia, seseorang pasti telah... Ah! Tidak! Apakah segelnya sudah dicabut?" 

Seol Young-gwi melihat ke arah di mana Penyu Naga telah disegel. 

Pada saat yang sama, dari pegunungan ke utara Istana Es. 

Heeeing! 

Berbeda dengan Istana Es, di mana getarannya berada di puncaknya, tempat itu tampak 
sangat sunyi, kecuali suara angin dingin. 

Gunung yang memiliki Dragon Turtle disegel di dalamnya. 

Tidak ada apa-apa selain keheningan di sekitarnya. 
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Lima ratus prajurit memancarkan qi dingin di rongga yang diterangi oleh obor yang 
berkibar dengan telapak tangan ke lantai. 

'Ini aneh.' 

Penatua Oh Mubang dan Seol Yi-jeong, yang berkonsentrasi pada es, bingung. 

Ekspresi mereka kaku. 

Tangan mereka diletakkan di lantai, menanamkan qi dingin, tetapi ada sesuatu yang terasa 
aneh. 

"Aku tidak bisa merasakan detak jantungnya." 

Biasanya, ketika mereka akan meletakkan telapak tangan mereka di tanah, mereka bisa 
merasakan naga itu bergerak. 

Lantai seharusnya bergetar karena terus berusaha menembus es, tetapi itu tidak terjadi 
lagi. 

Tidak ada satu gerakan pun. 

"Tidak mungkin dia mati karena kelelahan." 

Itu adalah Naga yang belum mati meskipun dibekukan selama ratusan tahun. 

Penatua Seol Yi-jeong, yang mengira ada sesuatu yang aneh, tiba-tiba teringat sesuatu dan 
berdiri. 

"Pindah, aku perlu memeriksa sesuatu." 

Dengan itu, dia melihat pembukaan gua. 

Dia keluar dari gua dan pergi ke puncak gunung. 

'Ku mohon...!' 

Dia berharap firasatnya akan salah. 

Tak lama kemudian, pemandangan mengejutkan menyambut matanya. 

Bangunan, Istana Es di selatan, runtuh. 

"T-Tidak mungkin..." 

Pada adegan berikutnya, mata Seol Yi-jeong bergetar. 

Bang! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Meskipun telah jatuh, ada sesuatu yang bisa dilihat. 

Di tengah Istana Es yang runtuh, sesuatu yang panjang dan besar muncul dari tanah. 

Itu memiliki sisik hitam panjang di tubuhnya dan kepala naga. 

"Dr-Dragon Turtle!" 

Itu adalah khayalan mereka bahwa mereka mengira itu terkunci di dalam gua. 

Kwakwakwang! 

Suara sesuatu yang mencoba muncul dari tanah. 

Semua orang bisa mendengarnya. 

Itu bukan gempa sederhana. Semua orang diperingatkan oleh panca indera mereka. 

"Nah, sesuatu akan datang." 

Grrr! 

Dan tanah di depan bangunan utama Istana Es melengkung dengan sendirinya dengan 
sedikit getaran sampai sesuatu yang besar muncul. 

Retak! 

Keeoooo! 

Semua orang menahan napas saat mereka melihatnya. 

Bayangan panjang dan lebar terlihat melalui debu. 

Pada pandangan pertama, itu tampak seperti naga, tidak, lebih seperti Imoogi, tetapi 
tubuhnya tampak berbeda. 

Itu tampak seperti Binatang Roh yang pernah dilihat orang di buku-buku kuno. 

Satu-satunya bagian yang tak terduga adalah bahwa itu jauh lebih besar dari yang mereka 
bayangkan. 

"Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu berarti bahwa dia tidak mencoba memanjat batu 
Adularia tetapi pergi melalui tanah untuk keluar?" 

Melihat leher naga yang panjang dan besar yang muncul di depannya, Dan Jucheon tidak 
bisa menyembunyikan keterkejutannya. 
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Alasan mengapa getarannya semakin kuat bukan karena naga itu semakin kuat. Itu karena 
dia semakin dekat ke Istana Es. 

"Kami merasakannya sampai beberapa waktu yang lalu!" 

Penatua Oh Mubang menatap naga itu dengan ketakutan. 

Ini berarti bahwa makhluk jahat itu pindah dengan menggali tanah dan hanya terus 
kembali ke tempat asalnya untuk menipu manusia. 

'Kami terus memandang rendah naga itu!' 

Binatang Roh bukanlah binatang biasa. 

Kejahatan mereka bisa dibandingkan dengan manusia. 

Menggerutu! 

Dan Jucheon melihat ke Istana Es, yang telah dihancurkan oleh naga itu, mendengus sambil 
mengeluarkan senjatanya dan terbang ke leher panjang naga itu. 

"Kamu! Kamu menghancurkan Istana, jadi sebagai imbalannya, aku akan mengambil 
kepalamu!" 

Kedok! 

Dan Jucheon mengeluarkan satu senjata, Snow Field Blade, yang mulai melepaskan qi 
dingin untuk menjatuhkan naga yang diselimuti sisik hitam. 

Tapi, 

Wow! 

"T-Tidak mungkin!" 

Bahkan ketika pedang itu melepaskan qi, pedang itu tidak bisa menembus sisiknya. 

Seolah-olah timbangan itu terbuat dari besi dingin. Pedang adalah satu-satunya yang 
bergetar. 

Dia terkejut untuk sesaat, tapi Dan Jucheon tidak menyerah saat dia mengayunkan 
pedangnya lagi. 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Alih-alih menusuk sisiknya, yang bisa dilakukan pedangnya hanyalah meninggalkan bekas 
luka kecil. 
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Satu-satunya kerusakan yang terjadi adalah harga diri Dan Juecheon. 

"Kuwaaaakkkk!!" 

"Ugh! Telingaku!" 

Semua orang menutup telinga mereka pada raungan keras. 

Itu dulu. 

Flash! Flash! 

"Ak!" 

"Lari!" 

Kilatan cahaya muncul di tubuh Penyu Naga yang mengaum, menyebabkan arus listrik 
yang kuat memantul ke mana-mana. 

Semuanya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang tahu ke mana harus melarikan diri. 

Dan Dan Jucheon tidak terkecuali. 

Syok! 

Dia menciptakan perisai menggunakan qi dingin, tapi itu pecah dalam sekejap saat dia 
terlempar tiga puluh kaki jauhnya. 

"Kuak!" 

Gedebuk! 

Dan Jucheon, yang berhenti berguling-guling di tanah, tidak bisa menyembunyikan 
kekecewaannya. 

Tidak ada luka yang berarti, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. 

Sudah beberapa tahun sejak dia mencapai tingkat Maha Guru, dan tidak ada yang 
menandinginya. 

Namun, dia tidak menyadari bahwa dia akan sangat tidak berdaya di depan makhluk itu. 

Itu memang makhluk yang layak disebut bencana. 

'Bagaimana kita bisa berhasil?' 

Fakta bahwa dia hanya bisa menggaruk sisiknya berarti tidak ada serangan fisik yang akan 
berhasil pada monster itu. 
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Tubuh Penyu Naga sekuat batangan emas. 

'Kita perlu bekerja sama untuk menemukan kelemahan!' 

Atau mereka tidak akan bisa membunuhnya. 

Dan Jucheon melihat sekeliling. 

Dia berteriak kepada para prajurit yang berkeliaran di sekitar gelombang petir yang 
disebabkan oleh Naga. 

"Tenang! Prajurit! Jika kita tidak menyingkirkan monster itu hari ini, istana tidak akan 
pernah berdiri!" 

"Y-ya!" 

Dan Jucheon, termasuk para tetua yang panik, menjadi tenang. 

Saat para pemimpin puncak melangkah maju, para prajurit yang tersebar dikendalikan. 

Gemuruh! 

Pada saat yang sama, pasukan Yulin, yang berada di pinggiran istana, menemukan Penyu 
Naga dan mencoba mendekat. 

Itu dulu. 

Kwakwakwakwakwang! 

Getaran lain datang dari tanah, bersama dengan kepala naga lain yang muncul dari tanah 
yang rusak. 

"Ugh! A... kepala yang berbeda?" 

Penyu Naga yang disegel di Istana Es adalah binatang roh berkepala empat. 

Kepala naga yang baru muncul mengeluarkan raungan yang mengancam, mencegah orang 
bergerak. 

"Kwaaaaaahhhhhhhh!" 

"I-ini! Semuanya bergerak!" 

"Menghindari!" 

Orang-orang yang memimpin berteriak. 
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Pada saat yang sama, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu, gelombang petir terjadi 
dari auman Penyu Naga. 

Retak! Meretih! 

Prajurit Yulin berbalik untuk lari. 

Namun, sulit untuk segera merespon karena serangan naga itu cepat. 

"Kuaaaak!" 

"Teruskan!" 

Beberapa prajurit terpental setelah terkena gelombang petir. Mereka semua jatuh karena 
tersengat listrik. 

"Bangun!" 

Lebih dari setengahnya meninggal karena serangan jantung. 

Dalam sekejap, lebih dari 80 orang tewas. 

"Itu bisa menggunakan petir?" 

Hwang Bo-nueng dari klan Hwang Bo, berbicara. 

Dia baru menyadari bahwa apa yang dia daftarkan bukanlah pertempuran dengan binatang 
buas. 

Makhluk roh menggunakan energi. 

"Nona Jegal, apakah Anda baik-baik saja? Akan lebih baik jika Anda mundur sebentar. " 

Moyong Kang dari keluarga Moyong berusaha menghibur Jegal Sohi yang terluka. 

Bahkan jika dia tidak terluka parah, dia merasa akan lebih baik untuk memintanya mundur. 

Terlepas dari kekhawatiran mereka, Sohi mencoba pergi ke suatu tempat dengan ekspresi 
serius. 

Mengepalkan! 

Moyong Kang meraih pergelangan tangannya. 

"Kemana kamu pergi?" 

"K... kita harus bergerak. Pemimpin Moyong. Kita harus segera memberi tahu Lord of the 
Demonic Cult." 
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"Tentang apa?" 

"Naga itu, mencoba mengalahkan kita secara individu!" 

"?" 

"Jika saya benar, kepala pertama muncul untuk memeriksa situasi di atas. Dan bukan 
kebetulan bahwa orang-orang kami dihentikan. Kepala yang lain harusnya mungkin..." 

Kwakwakwang! 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tanah bergetar sekali lagi. 

Getaran mengalir ke sisi barat laut dimana pasukan Sekte Iblis berada. 

Seperti yang diprediksi Jegal Sohi. 

"Pemimpin Moyong! Kita perlu memberitahu mereka untuk menjaga jarak dari benda itu!" 

Kontingen Yulin mendekatinya dengan tergesa-gesa, dan mereka akhirnya kehilangan 
nyawa. 

Jika orang-orang dari Kultus Iblis juga terkena petir Penyu Naga tanpa pertahanan apapun, 
mereka akan mati. 

Moyong Kang mengerutkan kening. 

Dia tidak ingin membantu Sekte Iblis, tetapi akan sulit untuk berurusan dengan Penyu 
Naga jika mereka kehilangan terlalu banyak pasukan. 

'Ah, tidak ada yang harus diputuskan.' 

"Yuu!" 

"Ya ayah!" 

"Beri tahu kontingen Sekte Iblis untuk menjauh sejauh mungkin dari Penyu Naga. 
Percepat!" 

"Iya!" 

Putra Moyong Kang, Moyong Yuu, yang telah mendengarkan kata-kata Jegal Sohi, buru-
buru pindah ke barat laut tempat Sekte Iblis berada. 

Moyong Kang, yang menyuruhnya pergi, berteriak kepada para prajurit yang masih hidup. 

"Jaga jarak Anda! Bawa panah api!" 
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"Iya!" 

Karena dia adalah satu-satunya yang menyaksikan naga sebelumnya, Moyong Kang telah 
membaca semua catatan leluhur dan mengetahui tentang penggunaan panah api. 

Setelah menerima perintah, para prajurit mulai menyalakan panah yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya. 

Sementara itu, Moyong Yuu yang sedang menuju ke barat laut tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya. 

"Sialan! Sudah!" 

Kwakwakwang! 

Dia mencoba berlari lebih cepat dari naga itu, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kecepatan 
di mana leher besar naga itu bergerak. 

Tiba-tiba, kepala naga ketiga muncul dari tanah. 

"D-naga!" 

"Pindah!" 

Tangisan para anggota dari Sekte Iblis bisa terdengar. 

Tidak seperti saat menghalangi gerak maju pasukan Yulin, naga itu muncul dari tengah 
tepat di tengah unit mereka kali ini. 

Jika naga menggunakan petir di posisi itu, semua orang akan mati. 

Moyong Yuu yang ingin mengatakannya, berteriak sekeras yang dia bisa. 

"Sebarkan sekarang juga!" 

Tapi saat dia berteriak, auman naga bergema di mana-mana. 

"Kwaaaaaahhhhhhhh!" 

"T-Tidak!" 

Di depan Moyong Yuu, kilatan cahaya putih muncul di tubuh naga dan kemudian keluar, 
menyebabkan kilat. 

Meretih!!! 

Secara alami, dia berpikir bahwa semua pemuja akan tersengat listrik dan dibuang. 
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Tapi sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. 

"Eh?" 

Petir dari naga tidak menyebar seperti sebelumnya tetapi pergi ke satu tempat di tanah 
dan diserap oleh sesuatu. 

"A-apa yang salah?" 

Ketika dia melihat lebih dekat, semua kultus membungkuk, dan mereka tampak tidak 
terluka. 

Di berbagai tempat, sesuatu seperti jeruji besi tertancap di tanah. 

Seolah telah menyerap petir yang dipancarkan naga, mereka menyala biru. 

Meretih! 

"Luar biasa! Apakah mereka menghentikan kilat dari naga dengan satu hal itu? A-apa itu?" 

Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa petir yang turun melalui batang besi mengalir 
ke tanah, dan para pemuja itu perlahan-lahan bernafas, memastikan bahwa mereka tidak 
terpengaruh olehnya. 

Dan ketika petir benar-benar menghilang. 

"Keberhasilan!" 

"Wahhhh!" 

Semua kultus berteriak sekaligus. 

Chun Yeowun melihat alas kaki yang mereka kenakan. 

Itu adalah alas kaki, yang memiliki sol yang terbuat dari pengerasan getah pohon yang 
dibawa sebagai barang dagangan kekaisaran. 

Semua kultus memakainya. 

[Arus yang hilang ke tanah telah berkurang lebih dari 90%.] 

'Penangkal petir dan karet? Saya skeptis, tapi ini sukses Nano!' 

Bibir Chun Yeowun membentuk senyuman saat dia melihat naga itu. 

Source : 
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Chapter 416 
416: The Dragon Turtle (1) 

Chun Yeowun telah mendengar dari pangeran Baekhyun bahwa naga itu menggunakan 
kekuatan yang berhubungan dengan qi, jadi dia, sebelumnya, mengambil tindakan dengan 
bantuan Nano. 

Paling tidak, dia berhasil mencegah semua orang terkejut sampai mati. 

Langkah-langkah yang disiapkan merupakan keberhasilan yang luar biasa. 

"Grrrrrr!" 

Apakah karena apa yang terjadi? 

Mata kuning Penyu Naga, yang tidak mencapai tujuannya, melihat ke bawah dengan 
tatapan yang tidak menyenangkan. 

Itu menggunakan kilat, namun tidak ada satu orang pun yang meninggal. 

'Apakah ini pertama kalinya aku melihat Spirit Beast hidup?' 

Chun Yeowun berpikir sambil melihat naga yang panjang dan lebar itu. 

Dia memperoleh inti Imoogi dan kemudian inti Api QIlin, yang disegel di Kuil Kerajaan 
Istana Kekaisaran. 

Namun, selalu inti dan energi binatang buas yang telah ditangkap berabad-abad yang lalu. 

'Orang-orang itu memang hebat. Untuk membunuh monster seperti itu.' 

Dia tahu bahwa energi yang dia rasakan dari naga itu benar-benar berbeda dari prajurit 
lain. 

Karena disebut Spirit Beast, aman untuk mengatakan bahwa itu adalah entitas yang 
berbeda dari manusia. 

"Tapi selama aku di sini, kami menyusun strategi." 

Dia tidak hanya peduli dengan bergegas ke utara. 

Chun Yeowun mengirim pesan ke seseorang. 

Dan tetua ke-6, Mong Mu, yang bertanggung jawab atas pasukan, datang ke depan dan 
berteriak. 
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"Sekarang saatnya, serangan balik! Semua pendekar pedang menghunus pedangmu!" 

"Iya!" 

Ketika perintah itu jatuh, enam ratus prajurit di bawah Enam Pedang berteriak dan 
menghunus pedang mereka yang diliputi energi. 

Wow! 

Adegan enam ratus prajurit mengangkat senjata mereka sangat spektakuler. 

Moyong Yuu, yang datang untuk memberi tahu Sekte Iblis tentang naga itu, sangat kagum. 

"Wow, mereka membawa elit mereka bersama mereka." 

Para prajurit di bawah Enam Pedang terdiri dari individu-individu berbakat dalam Sekte 
Iblis. 

Mengangkat unit pedang dan pertahanan adalah hal yang wajar. 

Unit pedang dan pertahanan dikenal memiliki jumlah pelatihan militer dan disiplin 
tertinggi. Sangat mengejutkan melihat formasi pedang dan unit pertahanan sangat 
harmonis. 

'Ayo mulai.' 

Ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya, tetua ke-6 Mong Mu berteriak. 

"Semua prajurit kelas 1 mengarahkan pedangmu ke leher naga!" 

"Iya!" 

Kultus di kelas 1 dekat dengan tingkat Master dan bisa menggunakan pedang qi. 

Dari enam ratus orang, enam puluh prajurit tingkat Master mengepung naga dan terus 
meledakkan leher tebal naga dengan qi pedang, energi internal, dan serangan lainnya. 

Chachachacha! 

Energi yang mereka hasilkan menghantam leher naga dengan suara yang tajam. 

Serangan pedang tidak memberikan luka besar, tetapi jika mereka terus mengenai tempat 
yang sama beberapa kali, sisik Penyu Naga akan bergetar karena pukulan itu. 

Pa! Itu! Cha! 
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Penyu Naga tidak mengharapkan serangan yang begitu harmonis, jadi ia memutar dan 
mencoba melakukan serangan balik untuk mencegah serangan qi digunakan di tubuhnya. 

Saat itu, Great Guardian Marakim berteriak. 

"Enam Pedang dan Letnan Hu, langkah selanjutnya!" 

apa! 

Saat Marakim bergerak ke langit, Hu Bong dan Enam Pedang secara bersamaan terbang ke 
udara dan menciptakan pelepasan energi internal yang kuat. 

Woong! 

Target mereka adalah kepala. 

Jika enam ratus orang menyerang dan naga itu bergerak untuk menghindari pukulan, 
mereka memutuskan untuk menargetkan kepala. 

Tujuh dari mereka, pada saat yang sama, berusaha untuk memukul kepala. 

Hal pertama yang digunakan adalah teknik Pedang Ilusi Hu Bong dan Pedang Dua Puluh 
Empat Iblis Marakim. 

Chachachachachacha! 

Kakakakang! 

Serangan pedang tebasan menyebar ke seluruh kepala naga. 

Kepalanya juga tertutup sisik-sisik yang keras sehingga tidak ada serangan yang menusuk, 
tetapi naga itu meraung seolah-olah serangan itu mencapai tubuhnya. 

"GUOOOOOOOO!" 

"Terus menyerang!" 

Enam Pedang, termasuk Ko Wanghur, semuanya mengarah ke kepala naga secara 
bersamaan. 

Dikelilingi oleh serangan yang kuat, mereka sekali lagi menciptakan jarak dan menyerang 
iblis itu. 

Chachachachacha! 

"KUOOOOOO!" 
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Kura-Kura Naga tidak bisa bergerak dan terus melolong pada hujan serangan yang datang 
padanya. 

Tubuh bagian bawah diserang oleh para prajurit, lehernya diserang oleh prajurit tingkat 
Master kelas 1. 

'I-itu! Kultus Iblis mungkin bisa mengalahkan kepala naga itu...' 

Moyong Yuu, yang sedang menonton, tidak bisa tidak mengaguminya. 

Tidak peduli seberapa keras sisik naga itu, sepertinya naga itu membenci diserang. 

Sepertinya Jegal Sohi, dan kekhawatiran ayahnya sia-sia. 

"Kami yang dalam masalah." 

Moyong Yuu, yang berpikir tidak perlu khawatir tentang Sekte Iblis, mencoba untuk 
kembali ke tempat pasukan Yulin berada. 

Itu dulu. 

Wooong! 

"I-energi ini?" 

Moyong Yuu menoleh, terkejut dengan energi luar biasa yang dia rasakan dari belakang. 

Kepala naga, yang ditutupi sisik hitam, dengan cepat memancarkan cahaya putih yang 
intens. 

Itu menakutkan dan tidak menyenangkan untuk beberapa alasan. 

"H-hindari!" 

Marakim, yang terus memukul kepala naga, berseru mendesak. 

Demikian pula, Enam Pedang, yang dikejutkan oleh energi tak menyenangkan, segera 
mundur. 

Itu menyebar ke segala arah, tetapi apa yang tampaknya dituju oleh naga itu adalah arah di 
mana Hu Bong berada. 

Sinar cahaya biru berkedip melalui mulut Penyu Naga, yang menghalangi giginya yang 
tajam. Tampaknya memancarkan sesuatu yang berbeda dari kilat. 

Meretih! 
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"I-ini!" 

"Hindari di semua biaya!" 

Terkejut, mereka semua mencoba melepaskan perisai karena mengetahui bahwa prajurit 
lain tidak akan mampu mempertahankan pertahanan mereka dengan energi internal 
mereka. 

"Sial!" 

Hu Bong melihat ke mulut naga yang sedang meratap. 

Kedua matanya tampak berwarna putih. 

"Kwaaaaakkk!" 

Meretih! 

Dan kemudian berhenti, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari mulut naga dan 
membelah udara. 

Itu berbeda dari gelombang petir yang digunakan sebelumnya. Yang ini lebih kuat. 

Kwakwakwa! 

Segala sesuatu yang disentuh petir hancur, bahkan awan. 

Mun Ku dan Ko Wonghur gemetar karena kekuatan yang luar biasa itu dan berteriak. 

"Hu Bong!!!" 

"Che Takim!!!" 

Itu bukan serangan yang bisa dihentikan. 

Di mana pun kilat melintas, asap hitam menyebar. Itu memiliki kekuatan yang tidak bisa 
dipertahankan oleh seniman bela diri. 

Hu Bong dan Che Takim, yang dituju oleh naga itu, tidak akan selamat. 

Mun Ku meraih tanah dengan mata merah. 

"B-bagaimana bisa... ini... terjadi... Hu..." 

Dia bahkan tidak tahu bahwa naga itu mengincar Hu Bong dan Che Takim. Itu adalah akhir 
yang tragis. 

Dia hampir menangis ketika dia mendengar tangisan yang akrab dari jauh. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Aku belum mati!" 

"Hah?" 

Mata Mun Ku melebar saat dia melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Baik Hu Bong 
dan Che Takim berada di udara. 

Dan mereka memegang tangan Chun Yeowun yang ada di depan mereka. 

Saat hendak menyerang, Chun Yeowun dengan cepat menarik mereka turun dari udara. 

Jika dia sedikit terlambat, keduanya akan berubah menjadi garing. 

"Hai! Aku pikir kau sudah mati!" 

"... kita belum mati." 

"Hehe." 

Mun Ku tersenyum lebar, menghapus air matanya. 

Che Takim, yang terlalu terkejut, bergumam dengan wajah pucat. 

"Tuhan, aku hampir mati. Terima kasih." 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun menatap naga itu dengan mata serius, tidak 
menanggapi. 

Itu karena naga itu sekali lagi memadatkan energi dan siap menembakkan seberkas petir 
lagi. 

Woong! 

"A-lagi?" 

Semua orang menatap kepala naga itu dengan ekspresi ketakutan. 

Mengapung! 

"Ugh!" 

Dua orang jatuh ke tanah dengan pantat mereka. 

"Semuanya turun!" 

Mendengar teriakan Chun Yeowun, setiap anggota jatuh tersungkur di lantai, di mana pun 
mereka berada. 
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Gooooo! 

Cahaya putih yang kuat mengembun dari mulut naga, dan Chun Yeowun mengulurkan 
tangannya ke arah itu. 

Meretih! 

Qi dingin naik di udara, dan ratusan pedang es muncul di sekitar kepala naga. 

Mata naga itu melebar, tampak bingung, tetapi Chun Yeowun tidak peduli saat dia 
mengepalkan tangannya, dan pedang es itu langsung menuju ke arah naga itu. 

Chachachachachacha! 

"KUUAAAAAAKK!" 

Ratusan pedang es menghantam kepala dan dagu naga secara bersamaan, mulut naga yang 
hendak melepaskan kilat, menutup, dan serangan itu menghilang. 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

'... itu tidak ditembus!' 

Sssst! 

Saat pedang es mengenai kepala naga, setiap pedang hancur karena sisik. 

Bahkan kemudian, para pemuja yang jatuh ke tanah menyaksikan dan berteriak kegirangan 
ketika sinar petir diblokir. 

"Wow!" 

Ketika semangat semua orang meningkat, Chun Yeowun dan Marakim berteriak 
bersamaan. 

"Turun!" 

"Tidak ada yang bangun!" 

Naga itu mengaum. 

"Kwakkkkkk!" 

Seiring dengan raungan, gelombang petir naik dari tubuh naga. 

Meretih! 
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Prajurit yang terkejut dengan cepat menundukkan kepala dan tubuh mereka, lebih rendah 
dari penangkal petir. 

Gelombang petir yang dipancarkan oleh naga tersedot ke dalam batang, seperti yang 
terjadi sebelumnya. 

Tapi itu bukan akhir. 

Berbeda dengan gelombang petir sebelumnya, yang akan berakhir, Penyu Naga terus 
melepaskan lebih banyak gelombang. 

Meretih! 

Meretih! Meretih! 

Semua orang terpaku di tanah, tidak bergerak, karena gelombang cahaya yang konstan. 

"A-apa?" 

"B-berapa lama rencana untuk melepaskan gelombang petir?" 

Wajah para pemuja yang bersandar ke tanah memandangi penangkal petir, yang berubah 
semakin gelap. 

Penangkal petir, yang menyerap petir, menjadi lebih merah dan melengkung. 

Seharusnya sudah habis, tetapi Penyu Naga terus memuntahkan petir seolah-olah memiliki 
kekuatan tak terbatas, mendorong penangkal petir hingga batasnya. 

Retak! 

"Ugh!" 

Dan penangkal petir mulai menekuk satu demi satu. 

Ada sekitar enam puluh batang, dan lebih dari sepuluh sudah menjadi merah dan bengkok. 
Sekarang Sekte Iblis berada dalam situasi berbahaya. 

[Petir melebihi batas yang bisa ditahan oleh batang.] 

Wajah Chun Yeowun menjadi kaku mendengar suara Nano yang bergema di kepalanya. 

"Ini tidak mungkin." 

Dia mencoba melenyapkan Penyu Naga dengan menggunakan strategi, tapi sepertinya dia 
salah memahami kekuatannya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Jika hal-hal terus seperti ini, semua orang akan mati. 

Itu harus dihentikan, tetapi kekuatan yang dipancarkan oleh naga itu adalah sesuatu yang 
Chun Yeowun bahkan tidak bisa mengerti. 

Selain itu, jangkauan petir yang dipancarkan sangat luas sehingga dia tidak akan bisa 
menutupinya. 

'Nano, apakah ada cara lain untuk menahan petir?' 

[Semakin tinggi energi panas, semakin tinggi panjang gelombang atom yang menghambat 
pergerakan elektron.] 

'... bisakah kamu memecahnya menjadi cara yang sederhana?' 

[Saat panas meningkat, aliran arus berkurang. Namun, arus yang dipancarkan oleh Penyu 
Naga terlalu kuat. Ini mungkin berbahaya.] 

'Ugh, itu pasti berbahaya.' 

Kalau tidak, itu akan terbunuh sekarang. 

Ketika Chun Yeowun perlahan mencoba untuk berdiri, Che Takim dan pemuja lain di 
sekitarnya mencoba menghentikannya. 

"Tuan-tuan! Itu berbahaya!" 

"Menjauh dari saya." 

"Apa?" 

Wooong! 

"Ah?" 

Ketika Chun Yeowun sedikit melambaikan tangannya, para prajurit yang ada di sekitarnya 
terdorong menjauh. 

Semua orang terkejut, tetapi kemudian mereka merasakan energi ganas yang menelan 
mereka. 

Woong! 

"I-ini?" 

Pada saat itu, terjadi perubahan pada tubuh Chun Yeowun. 
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Menyingkir! 

Api hitam naik ke seluruh tubuhnya. 

Itu memancarkan tingkat panas yang berbeda dari apa yang ditunjukkan Hu Bong kepada 
anggotanya. 

Cukup dekat saja akan membakar mereka. 

"A-api hitam?" 

Saat seluruh tubuhnya diselimuti api hitam, mata kuning naga itu, yang terus 
mengeluarkan kilat, tiba-tiba berbalik ke arah Chun Yeowun. 

Sepertinya naga itu merasakan energi Binatang Roh lain darinya. 

"Kwaaaak!" 

Penyu Naga memancarkan petir yang lebih kuat dan mencoba mendorong Chun Yeowun ke 
bawah. 

Meretih! 

Retak! Retak! 

Hampir setengah penangkal petir pecah dalam sekejap terbakar dalam api biru. 

Akibatnya, penangkal petir yang tersisa tidak dapat sepenuhnya menyerap serangan itu, 
dan anggota yang dekat dengan serangan itu menjerit kesakitan. 

"Ackk!" 

"Kuakkk!" 

Chun Yeowun bergerak ke udara, matanya dipenuhi amarah pada teriakan dan jeritan 
anggotanya. 

Meretih! 

Chun Yeowun berkedip beberapa kali. 

Percikan api memantul ke segala arah, tapi dia tampak kurang terpengaruh dengan api 
hitam di sekitarnya. 

Itu adalah sensasi kesemutan. 

'Potong sekaligus.' 
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Pedang tak terlihat yang terbuat dari api hitam dibuat di tangan Chun Yeowun. 

Hanya dengan memenggal kepala kura-kura naga sekaligus, dia akan dapat mencegah hal 
terburuk terjadi. 

Astaga! 

Chun Yeowun menerobos gelombang petir dan meraih leher naga. 

Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

"Eh?" 

Penyu Naga menghentikan gelombang petir, dan kilatan putih muncul di mulutnya. 

Dengan licik, ia menunggu Chun Yeowun untuk mendekatinya. 

'Kotoran!' 

apa! apa! 

Terkejut, Chun Yeowun segera mencoba untuk mengubah sisi dan menjauh. 

Tapi, 

"Kwaaaaa!" 

Sekali lagi, petir yang intens meletus saat Penyu Naga membuka mulutnya. 

Saat naga itu memutar lehernya ke samping dan terus mengikuti ke mana Chun Yeowun 
bergerak. 

Meretih! Meretih! 

Dalam sekejap, sosok Chun Yeowun menghilang dalam cahaya. 

"L-Lorddddd!" 

Semua anggota sekte, termasuk Mun Ku, berteriak kaget. 

Namun, tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Mereka semua harus mencoba yang 
terbaik untuk menghindari petir. 

Sinar petir tidak berakhir setelah menelan Chun Yeowun. 

Meretih! 

"H-hindari!" 
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Anggota sekte yang lolos dari gelombang petir menyebar ke seluruh area untuk 
menghindari kerusakan. 

Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk berlari lebih cepat dari kilat, yang bergerak 
dengan kecepatan cahaya. 

Retak! Syok! 

"Kuaaaak!" 

"Ak!" 

Sekitar 20 anggota tim yang tidak bisa melarikan diri tertembak dan langsung menjadi 
hitam. 

Untungnya, target Penyu Naga adalah Chun Yeowun, jadi dia berhenti. 

Saat para anggota melihat mayat yang berubah menjadi jelaga dan asap membubung dari 
kematian, mereka menjadi bingung. 

"Tu-Tuan ..." 

Che Takim adalah yang paling terkejut. 

Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Chun Yeowun mendekati naga itu. 

Itu dulu. 

"Di sana, lihat ke sana!" 

Mendengar teriakan salah satu anggota, semua orang mengalihkan pandangan mereka 
yang ketakutan. 

Menangis! 

"A-api hitam?" 

Dalam asap tebal, api hitam berkedip-kedip. 

Dan bentuknya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. 

"Wahhhh ... bagaimana ini bisa terjadi!" 

"Tuan selamat!" 

"Woaahhh!" 
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Semua anggota sekte yang mengira bahwa Tuhan mereka telah mati mulai berteriak dan 
bersorak. 

"Haa..." 

Chun Yeowun terengah-engah dalam nyala api hitam. 

Dia juga, berpikir bahwa dia sudah selesai ketika dia melihat kilat mendekatinya. 

Tapi dia bertahan. 

Selain, 

[Pengisian qi kilat 400%] 

'Hah?' 

Seperti yang diumumkan Nano, partikel cahaya putih di augmented reality terbuka. 

Energinya, yang dia pikir akan dikonsumsi dengan cepat untuk memblokir petir, 
sebenarnya meningkat empat kali lipat. 

Itu berubah menjadi situasi di mana dia dipenuhi dengan kekuatan. 

[Dalam proses menyerap petir yang dilemahkan oleh energi panas, itu diubah menjadi 
energi internal pengguna. Penyebab tidak diketahui. Analisis diperlukan.] 

'Ha?' 

Tindakan darurat Nano adalah melindungi Chun Yeowun dari petir. Namun, sesuatu yang 
tidak diinginkan terjadi. 

Mulut Chun Yeowun tersenyum. 

Itu adalah fenomena aneh yang bahkan Nano tidak bisa jelaskan, tapi itu adalah berita 
bagus bahwa petir yang dipancarkan oleh Dragon Turtle tidak lagi bekerja padanya. 

Source : 
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Chapter 417 
417: The Dragon Turtle (2) 

Pada awalnya, puluhan orang tewas oleh satu sambaran petir yang dipancarkan oleh Penyu 
Naga. 

Akibatnya, mereka tidak bisa membantu tetapi menjaga jarak tertentu antara mereka dan 
naga untuk menghindari tertabrak. 

'Seribu Suara Es Putih!' 

Seribu Suara Es Putih dan Telapak Tangan Dewa Es Ilahi. 

Hujan es putih saat wakil raja, Dan Jucheon membuka teknik demi teknik. 

Itu tidak mungkin karena dia sendirian, tetapi karena para tetua Istana Es Laut Utara 
menggunakan teknik yang sama secara bersamaan. 

Ssst! 

"Kwaahk!" 

Penyu Naga meraung saat es yang dingin menghujani kepalanya. 

Itu bukan karena rasa sakit, tetapi sebaliknya, kemarahan yang muncul saat es 
mengingatkannya pada es dingin yang telah memenjarakannya selama ratusan tahun. 

Ssst! Ssst! 

Petir meletus dari mulut naga. 

Dan Jucheon dan para tetua, yang menggunakan qi dingin, segera bergerak untuk membuat 
perisai es. 

Saat mereka memutar tangan mereka searah jarum jam, es transparan muncul dalam 
bentuk pelindung tubuh. 

Meretih! 

"Kak! Semua orang! Tahan!" 

"Y-ya!" 

Ketika petir menghantam perisai es, petir itu meluncur ke arah yang berbeda. 
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Tubuh mereka terpental karena kekuatan petir, tetapi tidak ada satu orang pun yang mati. 

Gedebuk! 

"Kak!" 

Para tetua dan Dan Jucheon, yang jatuh ke tanah, melihat ke arah naga yang berteriak 
marah. 

Saat pertarungan berlanjut, mereka berhasil menemukan satu hal. 

Meskipun mereka tidak bisa menembus sisik naga atau memberikan pukulan langsung, 
petir tidak mengenai mereka jika mereka bertahan dengan es. 

Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu terjadi, dan untungnya karena itu, mereka 
berhasil mempertahankan hidup mereka. 

"Tapi ini tidak bisa terus berlanjut." 

Naga itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 

Di sisi lain, mereka semua lelah. 

Seperti halnya Dan Jucheon, sebagian besar prajurit telah menghabiskan lebih dari 
setengah kekuatan mereka. 

'Kekuatan yang tersisa ...' 

Melihat sekeliling, ada lebih dari enam ratus prajurit dengan ekspresi lelah. 

Pada pandangan pertama, jumlah itu sangat besar, tetapi jumlah mayat di lantai melebihi 
tiga ratus. 

'Kita perlu menemukan cara untuk membunuhnya, bukan cara untuk menghentikan 
serangannya.' 

Kalau tidak, manusia akan menjadi yang pertama jatuh. 

Saat itulah terdengar suara seseorang. 

[Wakil Raja!] 

Ketika dia menoleh ke arah suara itu berasal, dia melihat seorang wanita. 

[Nona Jegal?] 
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Dia tidak lain adalah Jegal Sohi, ahli strategi Yulin. Dia bingung ketika dia tiba-tiba 
mengirim pesan telepati, tapi itu membesarkan hati. 

"Timbangannya rentan terhadap api?" 

Dan Jucheon mengerutkan kening sambil melihat naga itu, yang sedang menghirup asap. 

Di sisi lain, kepala naga di sisi Yulin adalah, 

Pak! Pak! Pak! 

"Menembak! Terus Menembak!" 

Para prajurit terus menembakkan panah api. 

Dia tidak percaya pada awalnya karena panah api tampaknya tidak menembusnya, tetapi 
kemudian sesuatu berubah. 

Saat mereka terus menggunakan panah api, petir yang dihasilkan oleh naga menjadi lebih 
lemah. 

'Astaga! Itu berhasil!' 

Tentu saja, agar itu terjadi, setengah dari pasukan mereka harus dikorbankan. 

Hampir dua ratus orang meninggal karena gelombang petir saja. 

Meskipun orang-orang Yulin menjaga jarak saat berperang, hanya setengah dari pasukan 
yang selamat. 

Pada saat itu, Hwang Bo-neung, yang menembakkan panah api seperti orang lain, berteriak 
kepada Moyong Kang. 

"Pemimpin Moyong! Sebuah panah tertancap!" 

Sebuah panah belum pernah menembus sisik naga sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya 
dalam pertempuran. 

Ketika dia melihat ke tempat di mana Hwang Bo-neung mengarahkan jarinya, sebuah 
panah memang tertancap. 

"Oh oh oh!" 

Seperti yang dikatakan catatan leluhurnya, panah api benar-benar berfungsi. 

Tapi masalahnya adalah, tidak ada anak panah yang tersisa. 
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Itu adalah situasi di mana mereka mengambil apa pun yang akan berhasil dan 
menembaknya. 

"Kita harus menang dengan segala cara." 

Moyong Kang menelan ludah. 

Mereka terus menembakkan panah api sambil terus memperlebar jarak agar terhindar dari 
petir. 

Meskipun sudah melemah, masih sulit bagi mereka untuk mendekatinya. 

'Seseorang harus mengorbankan diri mereka pada saat ini.' 

Moyong Kang menatap kepala naga itu dengan tatapan penuh tekad. 

Bahkan jika itu berarti tersambar petir, dia harus mati saat menjatuhkan satu kepala. 

[Pemimpin Hwang!] 

Moyong Kang memberi tahu Hwang Bo-neung tentang rencananya. 

Hwang Bo-nueng, yang berhenti sejenak saat menyebutkan mengorbankan dirinya, 
menganggukkan kepalanya. 

Jika mereka tidak membunuh naga itu, semua orang akan mati. 

"Beri aku sebotol minyak!" 

"Sini!" 

Atas teriakan Moyong Kang, salah satu pendekar dari keluarga Moyong yang sedang 
menembakkan panah melemparkan setengah botol minyak. 

Mengambil! 

Moyong Kang, yang menangkap botol itu, menuangkannya ke pedangnya. 

Dan saat dia meletakkannya di dekat api, itu terbakar. 

Hrrrr! 

Hwang Bo-neung juga menuangkan minyak ke pedang besarnya dan membuatnya 
terbakar. 

Itu tidak akan bertahan lama. 

Mereka harus memastikan tugas itu selesai sebelum api padam. 
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"Ayo pergi!" 

"Bagus!" 

Pada seruan menggembirakan dari Hwang Bo-neung, Moyong Kang mengikutinya. 

Tidak mungkin bagi naga itu untuk tetap diam ketika dia melihat dua orang bergegas ke 
arahnya dengan pedang mereka terbakar. 

"Kwaaaaaahhhhh!" 

Naga itu meraung, dan kilat meletup dari tubuhnya. 

Meskipun melemah, petir masih terlalu berbahaya bagi orang untuk mendekatinya, dan 
petir itu terus menembakkan petir di depan mereka seolah-olah tidak ingin mereka 
mendekat. 

Meretih! 

'Tahan ini!' 

Moyong Kang menggigit bibirnya saat dia terus bergerak maju. 

Itu dulu. 

Meretih! 

Meretih! 

"Hah?" 

Di depan kedua pria itu, pria paruh baya dengan bulu putih memblokir gelombang petir 
dengan perisai es. 

Petir yang mengenai perisai es meluncur pergi. 

Orang-orang yang memblokir petir adalah pejabat dari Istana Es Laut Utara. 

"Lanjutkan!" 

Jalan! 

Setelah memblokir petir, mereka berteriak kepada dua pria di belakang mereka. 

Berkat mereka, Moyong Kang dan Hwang Bo-neung tidak mati karena tersambar petir. 
Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang-orang itu dan berlari ke depan dengan 
pedang mereka masih menyala dan memukul leher naga itu. 
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Memotong! 

Pedang menembus sisik, yang seharusnya tidak bisa ditembus. 

"KOOOOUUUUU!" 

Naga itu menjerit sambil memutar lehernya yang panjang. 

Petualangan yang mengancam jiwa itu sepertinya berakhir dengan sukses. 

Seru Hwang Bo-neung saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam pedang. 

"Kau monster! Dieeee!" 

Cak! 

Pedang keduanya secara bersamaan menembus leher naga yang tebal dan memotongnya. 

Pedang memasuki leher melalui satu sisi dan kemudian keluar dari sisi yang berlawanan. 

Memotong! Kwang! 

Kepala naga yang terpenggal itu jatuh ke tanah. 

Para prajurit Yulin semua melihat kepala naga yang jatuh, dan begitu kehilangan cahaya di 
mata kuningnya, mereka berteriak. 

"Wahhh!!!" 

"Kami membunuh seekor naga!!!" 

Dua pahlawan dengan gagah berani memenggal kepala naga, yang menghancurkan tempat 
itu. 

Saat-saat di mana mereka bertarung dengan rasa takut dan ragu apakah mereka bisa 
membunuh monster itu akhirnya dihargai. 

Hwang Bo-neung merosot ke tanah, mencoba, dan melambaikan tangannya ke Moyong 
Kang, yang berada di dekatnya dan tersenyum. 

Itu dulu. 

Gedebuk! 

Meretih! 

Cairan lengket menetes ke mana-mana saat mereka bersukacita. 
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Moyong Kang, bingung, mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. 

Wooong! 

Kilatan putih terlihat di mata Moyong Kang yang sedang melihat ke atas. 

Pada saat itu, sinar petir yang kuat menyapu Hwang Bo-neung, yang duduk di tanah dekat 
dengan para prajurit. 

Kwakwakwang! 

Ketika kilat berlalu, hanya jelaga hitam yang tersisa. 

teriak Moyong Kang. 

"Hwang Bo-neunggggggg!!!" 

Sisi barat laut Istana Es. 

Pedang tak terlihat yang terbuat dari api hitam besar di tangan Chun Yeowun, menebas 
leher naga itu. 

Memotong! Bang! 

Saat mereka melihat kepala besar yang jatuh ke tanah, para prajurit dari Sekte Iblis 
berteriak. 

"Wahh!" 

"Perintah Setan Langit! Tuan Chun! Tuan Chun!" 

Mereka berteriak saat melihat Chun Yeowun, yang memenggal kepala naga dalam satu 
pukulan. 

Tornado api hitam yang mengelilinginya perlahan menghilang. 

Astaga! 

"Fiuh..." 

Partikel putih di augmented reality, yang hanya terlihat oleh Chun Yeowun, yang terengah-
engah, dengan cepat jatuh. 

[Jumlah qi petir yang tersisa 324%] 

[Jumlah qi petir yang tersisa 323%] 
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Energi, yang melonjak hingga empat kali lipat dari jumlah normal, dengan cepat 
dikonsumsi. 

Mungkin, karena telah melampaui batas normal, kecepatan penurunannya sangat cepat. 

'Fenomena sementara?' 

Petir yang diserap oleh Nano untuk melindungi Chun Yeowun adalah penguat sementara. 

Tubuhnya menjadi lelah karena staminanya habis. 

[Penyebab pasti tidak diketahui. Analisis diperlukan.] 

'Baik. Nah, begitu nyala api padam...' 

Meretih! 

Pada saat itu, cairan tak dikenal jatuh ke seluruh Chun Yeowun. 

'Apa?' 

Chun Yeowun, yang mengangkat kepalanya pada fenomena yang tidak diketahui itu, 
dikejutkan oleh kata-kata yang keluar dari mana-mana. 

"I-naga itu masih hidup!" 

"Itu tidak masuk akal! Meskipun kepalanya dipenggal? " 

Itu mengejutkan semua orang. 

Kepala naga yang terpenggal itu terbentuk kembali. 

Mungkin itu diregenerasi dari leher ke atas, atau kepala naga dengan sisik yang lebih 
ringan dari aslinya telah dibuat. 

Cairan itu sepertinya mengalir keluar dari tubuh yang diregenerasi. 

"A-kekuatan regeneratif macam apa ini?" 

tetua ke-6 Mong Mu bergumam kaget. 

Dia mendengar tentang Spirit Beast dengan kekuatan regeneratif yang sangat baik, tetapi 
apa yang baru saja dia saksikan seharusnya tidak mungkin. 

"Grrrr!" 

Wooong! 
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Kilatan putih petir kental datang dari mulut naga yang dibangkitkan. 

Marakim adalah yang pertama berteriak. 

"Petir!! Semua orang pergi!" 

"Melarikan diri!" 

"Wahhh!" 

Semua orang menyebar saat cahaya terbentuk. 

Bertentangan dengan pikiran mereka, naga itu memiliki tujuan yang jelas di benaknya. 

Itu untuk menjatuhkan Chun Yeowun, yang memenggal kepalanya. 

Meretih! 

Dari mulut naga, percikan api meledak bersamaan dengan kilatan petir yang intens. 

'Kotoran!' 

Wajah Chun Yeowun mengeras. 

Source : 
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Chapter 418 
418: The Dragon Turtle (3) 

'Kotoran!' 

Chun Yeowun buru-buru mengangkat tangannya dan mencoba menarik energinya. 

Api hitam sekali lagi memancar dan berputar di sekelilingnya, menciptakan perisai tubuh 
yang besar. 

Meretih! 

Saat petir menghantam perisai api hitam, muatan listrik menyebar dalam panas dan 
menghilang. 

Namun, tubuh Chun Yeowun didorong mundur oleh kekuatan kuat yang dimiliki petir. 

"Kuak! Sungguh kekuatan yang luar biasa!" 

Meretih! 

Setelah dia terdorong mundur sekitar tiga puluh kaki atau lebih, petir dari Dragon Turtle 
padam. 

Kepala naga yang baru lahir memiliki pancaran kuning yang kuat di mata kuningnya dan 
hanya menatap satu orang. 

"GRRRRRRR!" 

Yang membuat keberadaannya merasa terancam. 

Dari sudut pandang para pemuja, yang merasa gembira dengan kematiannya, mereka 
berakhir dengan frustrasi dan ketakutan saat kepalanya beregenerasi bahkan setelah 
dipenggal. 

Dengan kata lain, mereka berhadapan dengan monster abadi. 

'Kenapa tidak mati?' 

Chun Yeowun menatap naga itu saat pertanyaan itu terlintas di benaknya. 

Mungkin itu melemah setelah kepalanya dibangkitkan. Berbeda dengan serangan langsung 
yang dilakukan sebelumnya, naga itu tampak mengumpulkan energi sebelum menyerang. 

Naga itu memang menderita kerusakan, tetapi yang dirugikan tetaplah kultus. 
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Chun Yeowun menoleh ke arah kepala Penyu Naga lainnya. 

'Ah?' 

Melihat ke tempat lain, dia melihat kepala naga di sisi lain memiliki sisik yang relatif pucat 
seolah-olah kepalanya dipotong sekali. 

Yang berarti bahwa Yulin dan Istana Es Laut Utara telah menebas kepala Penyu Naga 
lainnya sekali. 

'Jadi kepala beregenerasi seperti tubuh normal? Jika keempat kepala ada, dan kemudian 
kita mati... tunggu, saya tidak melihat satu kepala.' 

Chun Yeowun menyadari sesuatu. 

Jika kepala naga lainnya muncul, maka Penyu Naga akan membunuh semua orang. 

Dari informasi yang diberikan, terlihat jelas bahwa Dragon Turtle memiliki empat kepala 
dan cangkang seperti kura-kura. 

Namun, seperti tahi lalat, hanya tiga kepalanya yang mencuat. 

'Tidak!?' 

Pak! 

Chun Yeowun meletakkan telapak tangannya di tanah. 

Melihat itu, kultus yang bersangkutan buru-buru berteriak. 

"Tuan! Ini akan menembak sekali lagi! Hindari itu!" 

Terlepas dari teriakan, Chun Yeowun fokus pada sensasi bahwa tangannya akan terangkat 
dari tanah. 

Da-Dum! Da-Dum! 

Sebuah pemukulan intens di bawah tanah. 

Sepertinya apa yang ada di bawahnya bersemangat dan mulai berdetak lebih cepat secara 
bertahap. 

'Aku tahu itu!' 

Seolah menyadari sesuatu, Chun Yeowun bangkit dari tanah dan berteriak pada Hu Bong. 

"Hu Bong!" 
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"Iya!" 

"Petirnya bisa dilemahkan oleh api atau panas yang ekstrem. Jadilah pusat dan lindungi 
anggota kultus!" 

"Ugh! Saya, Saya? Ahh... aku mengerti!" 

Bingung dengan tugas berat yang diberikan kepadanya, Hu Bong ragu-ragu saat dia 
menjawab. 

Di antara kultus, Hu Bong adalah satu-satunya yang memiliki qi api dari Qilin Api. Dia 
adalah seseorang yang bisa memanipulasi api seperti Chun Yeowun. 

apa! 

Chun Yeowun, yang memberi perintah, dengan cepat pindah dan menuju ke tempat lain. 

Dia pergi ke titik tengah segitiga dari mana tiga kepala muncul, yaitu, tepat di atas 
reruntuhan Istana Es. 

Da-Dum! Da-Dum! Da-Dum! 

'Ini dia!' 

Tempat di mana detak jantung terasa paling kuat. 

Tubuh naga itu tepat di bawahnya. 

'Jika kepala terus beregenerasi, membuang-buang waktu dan tenaga untuk memotongnya.' 

Itu adalah pertaruhan, tetapi Chun Yeowun memutuskan bahwa dia harus mengincar 
tubuh naga. 

[Ki petir tersisa 189%] 

Dia masih memiliki dua kali lipat jumlah energi yang biasanya dia miliki. 

Kecuali jumlah asli yang dia miliki, dia harus melepaskan semua energi ekstra. 

apa! 

Chun Yeowun dengan cepat terbang ke udara. 

Naik ke udara, dia berdiri di atas reruntuhan istana yang runtuh dan mengangkat 
tangannya. 

Puing-puing dan puing-puing mulai berdesir dan bergetar. 
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Drrr! Drrrrr! 

Di tengah puing-puing, para prajurit dan pejabat yang jatuh mulai melayang ke langit. 

Pemandangan ratusan orang mati naik ke udara adalah pemandangan yang spektakuler 
dan, pada saat yang sama, menakutkan untuk disaksikan. 

Kooooo! 

Tidak mungkin para pejuang dan master terampil di sekitar tidak akan memperhatikan 
energi yang kuat, yang cukup kuat untuk menutupi dan mengguncang seluruh pulau Istana 
Es. 

Bahkan Dan Jucheon, wakil raja Istana Es, yang berurusan dengan kepala naga yang telah 
bangkit, terkejut. 

"Itu tidak mungkin." 

Senjata merespons energi. 

Senjata yang dijatuhkan oleh prajurit dan pejabat yang mati bergetar saat mereka 
melayang ke langit. 

Dan Jucheon dan para tetua lainnya melihat fenomena aneh itu. 

"Tuan dari Sekte Iblis?" 

"B-bagaimana ini bisa terjadi?" 

Itu adalah Chun Yeowun, yang berada di tengah-tengah Istana Es yang hancur, 
menyebabkan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 

Mereka bukan satu-satunya yang melihat itu. 

Moyong Kang, yang dengan gila-gilaan menyerang naga untuk membalaskan dendam 
Hwang Bo-nueung, melihat ke langit saat para prajurit menggumamkan sesuatu. 

"I... itu... cahaya itu!" 

Sesuatu yang terlihat di Kastil Jin di wilayah Tongho, yang membuat Chun Yeowun 
mendapat gelar Dewa Iblis. 

Teknik yang telah menelan seluruh Kastil Jin dengan darah dan kematian akan segera 
terwujud. 

"Apakah itu sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan manusia?" 
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Moyong Yuu, yang menjaga Jegal Sohi dan prajurit klan Jegal yang terluka, menatap udara 
dengan wajah pucat. 

Ketika mereka pertama kali bertemu, dia berpikir bahwa Chun Yeowun adalah pria yang 
hebat, tetapi sekarang, dia terlihat seperti monster. 

Dia pasti mencoba melepaskan teknik mutlak dari Sky Flash, teknik yang dikabarkan 
membawa kehancuran di Kastil Jin. 

"Apakah itu yang aku dengar?" 

"Ah tidak!" 

"Nona Jegal. Bagaimana apanya?" 

"Lihat kepala naga itu!" 

'!?' 

Mendengar kata-kata Jegal Sohi, Moyong Yuu menatap kepala naga itu. 

Mustahil bahwa kepala naga, yang dimiliki oleh Binatang Roh, tidak merasakan energi yang 
baru saja dikeluarkan oleh Chun Yeowun. 

Tiba-tiba, semua kepala naga berbalik ke arah Chun Yeowun dan membuka mulut mereka. 

Tujuan mereka, setelah merasakan krisis, adalah untuk mengakhiri sumber ketakutan 
mereka. 

Woong! 

Putih berkedip dengan energi dan percikan yang kental. 

Mendengar itu, semua orang dari Sekte Iblis, Istana Es Laut Utara, dan Yulin, yang melawan 
naga, berteriak. 

"Tuhan, lindungi Tuhan!" 

"Hentikan serangan dari Dragon Turtle segera!" 

"Kita perlu memberi ruang bagi Lord Chun untuk menyerang!" 

Semua orang mencoba memotong kepala naga untuk membantu Chun Yeowun. 

Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Grrrr! 
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"L-tanah adalah?" 

"Gempa bumi!" 

Tanah tempat mereka berdiri mulai bergetar hebat. 

Dengan tanah yang bergetar hebat, sulit bagi mereka untuk berdiri. 

Naga, yang hanya menggunakan tiga kepalanya sampai sekarang, merasakan krisis dan 
akhirnya bergerak. 

Retak! 

"Uh huh?" 

"Hindari itu! Jauhi retakan!" 

Percikan api yang tidak menyenangkan menyembur dari tanah yang retak. 

Itu adalah tanda bahwa kilat akan muncul dari tanah. 

Meskipun terbang menjauh dari tanah yang retak, banyak orang terjebak oleh petir, yang 
membubung dari tanah. 

Meretih! 

"Kuaaack!" 

"Euuuk!" 

Jeritan dari mereka yang berada di dekat istana. 

Alih-alih menghentikan naga, orang-orang sibuk melarikan diri dan berusaha melindungi 
diri mereka sendiri. 

Sementara itu, tiga kepala naga, yang telah mengumpulkan energi kental di mulut mereka, 
secara bersamaan menembakkan kilat ke arah Chun Yeowun. 

"Menghindari!!!" 

Para kultus berteriak kaget. 

Namun, Chun Yeowun bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak punya niat untuk 
menghindarinya. 

Enam Pedang menjerit, tapi sudah terlambat. 

Meretih! 
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Kilatan petir menyambar dari tiga arah berbeda, semuanya mengarah ke Chun Yeowun, 
yang dikelilingi api hitam. 

Kwang! Meretih! 

Flash! 

Ketika sinar petir, yang cukup kuat untuk mengubah segalanya menjadi jelaga, datang dari 
berbagai arah, orang-orang mulai kehilangan harapan. 

"B-Bagaimana ini bisa..." 

"Kenapa... kenapa dia tidak menghindarinya?" 

"M-Tuanku ..." 

Semua orang menatap satu tempat di langit dengan mata bingung. 

Kali ini, meskipun disebut Dewa Iblis, mereka berpikir bahwa Tuhan mereka tidak akan 
bisa keluar hidup-hidup. 

Itu bunuh diri. 

"GRRRRRRR!" 

Kepala naga, yang mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melenyapkan musuh 
bersama mereka, terus-menerus mendengus seolah-olah mereka menunjukkan kepuasan 
mereka. 

Naga itu menoleh dan memusatkan perhatian pada orang-orang yang masih berdiri di 
tanah sampai mata kuning mereka melebar melihat apa yang mereka lihat. 

"GRRRRRRR?" 

Demikian juga, bahkan orang-orang yang melihat itu berteriak. 

"Wahhhhh!" 

"Tuan Chun aman !!!" 

Mereka adalah orang-orang dari faksi yang berbeda, tetapi untuk saat itu, mereka adalah 
sekutu. 

Anehnya, Chun Yeowun, yang seharusnya mati, masih berdiri di udara. 

"Tidak mungkin... untuk bertahan hidup bahkan setelah... dipukul oleh ketiganya... Lord of 
the Demonic Cult... kau benar-benar bukan... manusia." 
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Moyong Kang menggelengkan kepalanya. 

Dia pikir Chun Yeowun pasti sudah mati, tetapi pria ini masih hidup bahkan setelah 
dipukul. 

Selain, 

Meretih! 

Seluruh tubuh Chun Yeowun, yang sudah tertutup api hitam, sekarang memiliki petir 
berderak di sekitarnya. 

Seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Petir dan Api Hitam. 

Semua orang berteriak dan bersorak untuk Lord Chun. 

[Lightning qi 1200%... at... limit... itu... berbahaya... bagi pengguna... untuk digunakan.] 

Meretih! 

Suara Nano pecah dan kemudian dipotong dari kepala Chun Yeowun. 

Pertaruhan mempertaruhkan nyawanya membuatnya mengumpulkan energi yang lebih 
kuat. 

Namun, sepertinya Nano kelebihan beban atau kepanasan dalam proses menyerap energi 
yang begitu besar. 

Meretih! 

Flash! 

"Fiuh... ugh... tunggu... Nano." 

Itu sama dengan Chun Yeowun, yang urat nadinya bermunculan. 

Jika dia tidak segera melepaskan energinya, sepertinya dia akan menderita kerusakan 
besar pada tubuhnya. 

"Saya selalu mengembalikan apa yang saya terima." 

Chun Yeowun mengulurkan tangan ke arah tanah yang bergetar. 

Dan, 

Woong! 
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Senjata yang dia kumpulkan di udara, yang menjadi hitam karena petir, sekarang terbakar 
dalam api hitam. 

Sepertinya dia harus membuangnya dan menggunakan pedang qi, seperti halnya dengan 
pedang tak terlihat, yang akan digunakan sebagai Pedang Udara. 

Biasanya, hal seperti itu seharusnya tidak mungkin. 

"Oh!" 

"Apakah, apakah ini Sky Flash !?" 

Moyong Kang, satu-satunya yang menyaksikan Sky Flash, menatap pemandangan itu 
dengan mata gemetar. 

"Tidak. Ini berbeda. Itu... bukan itu yang kami lihat." 

"Hah?" 

Perhatian semua orang terfokus pada Chun Yeowun saat dia mengulurkan tangannya dan 
memerintahkan Nano. 

'Nano, Kunci target.' 

[Multi... kunci... pada sistem...] 

Meretih! 

Suara retak Nano bergema di kepalanya. Banyak target merah dalam bentuk lintasan 
bekerja di sekitar Chun Yeowun, yang augmented realitynya dibuka. 

Beberapa dari mereka membidik tiga kepala naga, yang menembakkan kilat ke arahnya. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

'Mengaktifkan!' 

Pada saat itu, kilatan api hitam, dan pedang yang terkumpul membombardir dan 
menghantam tanah tempat Penyu Naga menyembunyikan tubuhnya. 

Kwakwakwang! Bang! 

Retak! Istirahat! 

Sinar cahaya hitam dengan kilat di dalamnya terbelah dalam tiga arah dan melewati kepala 
naga sekaligus. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Kepala Penyu Naga bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi kental. 

Dalam sekejap, bagian leher yang dipotong menjadi hitam seperti terbakar. 

Meretih! Meretih! 

Kepala naga segera jatuh ke tanah, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Tidak ada tanda-tanda regenerasi. 

Melihat tubuh Kura-kura Naga yang tebal dan panjang tergeletak di tanah, wakil raja istana, 
Dan Jucheon, terkejut. 

"Su-kekuatan absurd seperti itu!" 

Memenggal kepala naga tampak seperti hal yang sia-sia setelah pengorbanan yang harus 
dilakukan semua orang. 

Tapi itu bukan akhir. 

Gemuruh! 

Lantai bergetar hebat saat sinar api hitam dan kilat turun, dan jeritan, yang berbeda dari 
kepala naga yang ada, keluar. 

"KWAAAHHHHH!!!" 

Suara itu berasal dari tubuh naga di bawah tanah. 

Semua orang yang menonton itu bersorak untuk Chun Yeowun, yang masih hidup. 

"I-naga itu..." 

"Kesakitan!" 

Kekuatan Kilat Langit Dewa Iblis, yang hanya mereka dengar, sangat menggetarkan mata. 

Meski begitu, Moyong Kang, yang melihat itu, bergumam dengan suara gemetar. 

"Siapa yang bisa menghentikan monster itu." 

Tidak perlu penjelasan untuk mengetahui siapa yang dia maksud sebagai monster. 

Source : 
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Chapter 419 
419: The Battle for the Core (1) 

Kwakwakwang! 

"KUAHHHHHH!" 

Sebuah teriakan menggelegar di langit. 

Itu adalah tangisan Penyu Naga, yang menderita karena sinar api hitam dan kilat yang 
menghujaninya. 

Gemuruh! 

Semua orang di lokasi Istana Es Laut Utara berusaha menjaga keseimbangan mereka saat 
tanah bergetar hebat dan tanah di bawah kaki mereka retak. 

"Wahh!" 

"Lari sejauh yang kamu bisa!" 

"Kamu harus menjauh dari itu!" 

Pada awalnya, mereka dikejutkan oleh teknik menakjubkan yang terbentang di depan mata 
mereka, dan kemudian mereka berlari saat melihat naga itu berubah. 

Kekuatan Chun Yeowun berada di luar imajinasi semua orang. 

Kwarrrrr! Meretih! 

"Ugh! Berpisah!" 

"Tapi kemana kita harus melarikan diri?" 

Masalahnya adalah teknik itu sangat menyakitkan bagi naga itu sehingga sepertinya Kura-
kura Naga bergerak liar di bawah tanah. 

Bahkan para pejabat Istana Es, yang bersorak, lari, takut akan nyawa mereka. 

"Itu ... itu menghancurkan segalanya." 

"Tujuh ratus tahun sejak istana ... sialan!" 

Jika itu hanya istana, mereka bisa membangunnya sekali lagi. 
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Namun, ketika tanah mulai pecah di tempat-tempat acak, membangun kembali istana 
tampaknya tidak mungkin. 

[Lightning Qi... tersisa... 339... persen.] 

[Lightning Qi... tersisa... 335... persen.] 

Meretih! 

Suara Nano bergema di benak Chun Yeowun. 

Melihat bagaimana kata-kata Nano terus tercekat, sepertinya Nano tidak dalam kondisi 
baik. 

'Saya sudah menghabiskan sebagian besar energi?' 

Meskipun Nano membantunya, Sky Flash menghabiskan lebih banyak energi internal 
daripada teknik lainnya. 

Selain itu, energinya terkuras begitu cepat sehingga membuat Yeowun pusing. 

Bahkan dengan serangan seperti itu, akan berbahaya jika Dragon Turtle menahannya. 

[Lightning Qi... tersisa... 203... persen.] 

[Lightning Qi... tersisa... 197... persen.] 

Saat itulah nomor yang ditampilkan dalam augmented reality jatuh. 

Tanah, yang bergetar, lalu bergetar dan akhirnya menjadi tenang. 

Akhirnya, naga itu sepertinya berhenti bergerak. 

'Saya menghindari bencana besar.' 

Beruntung dia langsung menyerang sebelum menghabiskan energinya. 

Astaga! 

Api hitam yang menyelimuti tubuh Chun Yeowun perlahan mereda. 

Ketika energi itu turun, semua puing-puing dan senjata yang masih mengambang di udara 
berserakan. 

Itu bukan pedang yang tepat yang terbuat dari qi, namun mereka tetap kuat sampai akhir. 

"Haa..." 
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'Nano. Kerja bagus.' 

Tanpa Nano, petualangan ini tidak akan mungkin terjadi. 

Namun, ada yang terasa aneh. 

[Ove... kelebihan beban... energi... rate... error... self... recovery... dan... sistem... update... 
perlu... dilakukan... dalam standby... lebih... untuk... durasi...] 

Berbunyi! 

Suara Nano berakhir seolah-olah seseorang telah menghentikannya. 

Augmented reality yang ditarik oleh partikel putih di matanya juga menghilang. 

'Nano? nano! Nanooo!' 

[.....] 

Terkejut, Chun Yeowun memanggil Nano, tetapi tidak ada jawaban. 

Itu seperti tidak ada lagi. 

Ketika dia menilai ada masalah dengan Nano, dengan siapa Chun Yeowun tinggal selama 
lebih dari empat tahun, kulit Chun Yeowun menjadi gelap. 

Menyengat! Menyengat! 

Pada saat itu, rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. 

Itu bukan nyeri otot melainkan rasa sakit di pembuluh darah meridian yang mengalirkan 
energinya. 

'Ugh! Apakah ini efek samping dari penggunaan teknik yang melebihi kekuatan asliku?' 

Yeowun mendengus, mencoba menahan rasa sakitnya, tapi. 

"Kuak!" 

Menyentak! 

Rasa sakit itu membuat qi tidak bisa mengalir bebas di tubuhnya, jadi dia tidak bisa 
terbang lagi. 

"KUAK!" 

Astaga! 
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Saat dia terhuyung-huyung, Chun Yeowun akhirnya pindah ke tanah. 

Saat dia mengalami kesulitan untuk berdiri diam, para pemuja yang mengawasinya 
langsung berlari ke arahnya. 

"Tuan!" 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

Dia tidak bisa menjawab Marakim, yang mengkhawatirkannya. 

Tidak mungkin dia baik-baik saja. Meridian di tubuhnya akan meledak kesakitan; rasanya 
seperti bejananya yang mengalir dengan qi, kosong. 

"Pertama, pakaian!" 

Hu Bong menanggalkan jubah panjang yang dikenakannya, dan berusaha menutupi Chun 
Yeowun yang telanjang. 

"Kuakk!" 

Meretih! 

"Ugh!" 

Percikan menyebar di sekitar Chun Yeowun, yang berubah menjadi percikan kilat. 

"Fi, pertama-tama apa yang harus kita lakukan tentang percikan petir di sekitar tubuh 
Lord?" 

Penatua ke-6 Mong Mu juga menganggukkan kepalanya saat dia setuju dengan kata-kata 
Ko Wanghur. 

"Saya akan mencoba mengusir qi dari tubuhnya. Semua orang tetap kembali. " 

"Tidak. Penatua Mong. Cara ini..." 

Saat Great Guardian hendak mengatakan sesuatu, Chun Yeowun, yang matanya tertutup, 
mengerang. 

"Haa... Haaa... Aku yang akan mengurusnya, jaga saja aku." 

"Tuan!" 

Meretih! 

"Ugh!" 
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Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun segera duduk dalam posisi lotus. 

Qi masih memancar dari tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, uap keluar dari tubuhnya. 

"A-apa kamu benar-benar baik-baik saja dengan itu?" 

Hu Bong menanggapi Mun Ku, yang menanyakan pertanyaan itu dengan mata berkaca-
kaca. 

"... untuk saat ini, kita harus mematuhi perintahnya." 

Ketika dia meminta mereka untuk merawatnya, dia bermaksud bahwa dia akan mencoba 
untuk pulih sendiri. 

Apa yang harus mereka lakukan sebagai bawahan adalah memastikan bahwa tidak ada 
yang akan menyakiti Chun Yeowun. 

Terlalu banyak orang yang bisa memanfaatkan situasi Chun Yeowun saat ini. 

Marakim perlahan memberi perintah. 

"Pria Enam Pedang, ambil posisi!" 

"Iya!" 

Semua prajurit menanggapi dengan nada rendah dan bergerak serempak, membentuk 
lingkaran di sekitar Chun Yeowun; mereka mengambil sikap defensif. 

Penatua Mong Mu berbicara kepada Marakim dengan ekspresi prihatin. 

"Akan berbahaya jika kita diserang oleh Yulin atau Istana Es Laut Utara. Bukankah lebih 
baik membawa Tuhan dan pergi ke tempat yang jauh daripada tinggal di sini?" 

Mong Mu memiliki banyak pengalaman di garis depan, jadi dia tidak mempercayai pasukan 
lain. 

Satu-satunya alasan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri adalah karena 
mereka memiliki musuh bersama yang disebut Penyu Naga, tetapi sekarang musuh itu 
telah disingkirkan. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menyerang Sekte Iblis. 

Selain itu, bukankah Chun Yeowun membunuh putra kedua Yulin dan Pemimpin Besar 
Angkatan Kehakiman, Yi Mok, Kang Soah? 

Mendengar kata-kata itu, Marakim menggelengkan kepalanya. 

"Firman Tuhan itu mutlak. Dan jika Tuhan berada dalam situasi di mana dia tidak dapat 
menangani dirinya sendiri, dia akan memberi kita perintah yang berbeda." 
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"Tapi..." 

"Aku tahu apa kekhawatiranmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." 

"Hah?" 

"Ada inti dan darah dari Binatang Roh, yang dapat meningkatkan energi internal seseorang, 
jadi apa pilihan pertama mereka?" 

"Ahhh!" 

Semua orang di sekitar adalah seniman bela diri. 

Di luar balas dendam, apa yang paling diinginkan seniman bela diri adalah meningkatkan 
keterampilan mereka. 

Dan prediksi Marakim pun berubah menjadi kenyataan. 

"Pemimpin Moyong! Sekarang adalah kesempatan kita! Kesempatan seperti ini tidak akan 
pernah datang lagi." 

Pendapat orang-orang dari Yulin terbagi. 

Orang-orang dari pasukan Bayangan Hitam, yang kehilangan pemimpin mereka Kang Soah, 
bersikeras bahwa mereka membalas dendam pada Chun Yeowun. 

Di depan mata mereka, Chun Yeowun telah jatuh setelah kehilangan kekuatannya. 

Kapan lagi mereka akan memiliki kesempatan besar seperti itu? 

Namun, Moyong Kang menggelengkan kepalanya atas permintaan mereka. 

"Tidak." 

"K-kenapa? Jika kita bisa menjatuhkannya, kita bisa membalas dendam untuk pemimpin 
kita dan itu adalah hasil yang dibutuhkan untuk masa depan Wulin juga..." 

"Kamu tidak tahu, tapi ini pernah terjadi sebelumnya." 

"Hah?" 

Bahkan di Kastil Jin, Chun Yeowun menggunakan teknik Kilat Langit. 

Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Chun Yeowun akhirnya menggunakan semua 
energi internalnya. 
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"Pada saat itu, klan Master of the Blade God Six Martial mencoba mengambil keuntungan 
dari Chun Yeowun yang lemah, apakah Anda tahu apa hasilnya? Semua orang mati, tidak 
ada satu orang pun yang hidup." 

"!!!" 

"Tuan Chun. Orang itu tidak akan pernah dikalahkan oleh orang lain. Meski begitu, dia akan 
dengan cerdik menemukan sesuatu untuk menipu musuh-musuhnya. Dan sekarang, 
dengan kekuatan kita saat ini, bisakah kamu menembus formasi pertahanan mereka?" 

Dibandingkan dengan orang-orang Yulin, prajurit Sekte Iblis tidak menderita kerusakan 
yang parah, sementara Yulin kehilangan empat ratus orang. 

Selain memiliki lebih dari lima ratus orang, Sekte Iblis memiliki Enam Pedang dan Penjaga 
Agung yang berdiri tanpa cedera. 

Jika mereka bergerak untuk bertarung, Yulin yang akan menderita. 

"Tapi jelas ada yang salah, melihat bagaimana dia mendarat dan terhuyung-huyung ..." 

Para prajurit tidak yakin. 

Kesempatan untuk membunuh monster sangat jarang. 

Akan menguntungkan bagi Yulin jika salah satu dari mereka bisa menancapkan pedang 
mereka di tenggorokan Raja Iblis. 

"Bagaimana menurutmu tentang ini, letnan?" 

Ketika Moyong Kang tidak berbicara, para anggota kembali menatap letnan Mak Wijong, 
yang untuk sementara ditempatkan sebagai pemimpin divisi. 

Saat Hwang Bo-neung terbunuh, tidak ada lagi yang tersisa untuk mendukung Moyong 
Kang. 

Mak Wijong juga menatap Chun Yeowun. 

"Ah! Baik! Bagaimana kalau kita bergabung dengan prajurit Istana Es Laut Utara, bukankah 
kita akan memiliki cukup banyak orang untuk melawan mereka? Gencatan senjata 
sementara." 

Bahkan para prajurit Istana Es rusak berat. 

Namun, karena itu adalah benteng mereka, mereka masih memiliki kekuatan. 

Prajurit seperti Dan Jucheon dan para tetua yang terampil bisa bergabung dengan mereka. 
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'Ada peluang pasti untuk menang. Bahkan jika aku harus menghadapi Great Guardian, aku 
bisa mencoba membuat pukulan telak...' 

Seperti yang dikatakan Moyong Kang, ini bisa jadi jebakan. 

Bagaimana jika kali ini juga, itu adalah jebakan yang dibuat oleh Tuan Chun Yeowun? 

Sebaliknya, para prajurit tidak terlihat seperti mereka akan diyakinkan. 

Selain, 

"Saya setuju, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan membantu kami." 

"Hah? Apa itu... ah!" 

Ketika mereka melihat ke arah yang ditunjuk Mak Wijong, para pejuang Istana Es yang 
masih hidup berkumpul di suatu tempat. 

Mereka menuju tubuh naga tanpa kepala dengan tujuan yang jelas di benak mereka. 

"Mereka memiliki sesuatu yang lebih mendesak untuk dilakukan daripada berurusan 
dengan Lord of Demonic Cult." 

Mak Wijong menunjuk naga di dekat mereka dan berbicara kepada Moyong Kang. 

"Pemimpin Moyong. Dalam situasi saat ini, akan lebih baik bagi kita untuk menemukan 
cara untuk mendapatkan darah naga. Itu adalah kekuatan berbahaya yang tidak boleh kita 
lewati." 

Darah dan inti Spirit Beast. 

Ada legenda bahwa mereka akan meningkatkan energi internal dan eksternal seseorang. 

Dari situ, pihak Yulin juga berpikir bahwa mereka harus mendapatkan darahnya begitu 
naga itu mati. 

'Jika legenda itu memang benar ...' 

Inti Dragon Turtle dapat membalikkan situasi pasukan Yulin, yang akhirnya menerima 
terlalu banyak kerusakan dari Demonic Cult dan klan Blade God Six Martial. 

'Sekarang mungkin kesempatan yang tepat. Jika Lord of Demonic Cult benar-benar pulih, 
akan tepat bagi kita untuk mengambil inti dari Dragon Turtle.' 

Jika dia bangun, Chun Yeowun akan melakukan langkah pertama. 

Dan jika itu terjadi, kemungkinan besar darah dan inti akan jatuh ke tangan Sekte Iblis. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Moyong Kang, yang telah merenungkan, membuat keputusan. 

"Intinya adalah prioritas kami!" 

Sementara itu, Sama Chak, yang berdiri di dekat Chun Yeowun, dengan gelisah 
memperhatikan pergerakan Yulin dan para prajurit Istana Es. 

Dia melihat untuk melihat apakah ada orang yang bergerak untuk mengincar Lord mereka, 
tetapi dia marah ketika dia melihat kedua kekuatan itu menuju ke tubuh naga yang jatuh 
itu. 

"Penjaga Hebat! Apakah tidak apa-apa jika kita membiarkannya begitu saja? " 

Sebenarnya, kepemilikan darah dan inti adalah milik Chun Yeowun, yang membunuhnya. 

Dia mengucapkan kata-kata orang-orang di kultus yang memiliki pendapat yang sama. 

Mereka semua ingin pergi menghentikan orang-orang itu. 

"Tuhan adalah prioritas kami. Mari kita tetap di sini dan melakukan peran kita." 

Marakim menjawabnya dengan agak kaku. 

Baginya, keselamatan Tuhan adalah yang utama. 

Yang mengejutkan, Hu Bong, yang biasanya akan marah pada tindakan klan lain, agak 
tenang, membuat Che Takim bertanya. 

"Hu Bong. Apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Darah dan inti dari Dragon 
Turtle akan dicuri oleh mereka." 

"Hehehe, orang-orang itu? Ketika seseorang menelan ikan yang berduri, ia akan terluka 
atau tersengat di dalamnya." 

"Hah?" 

Itu adalah sesuatu yang semua orang harus mengerti. 

Dan segera, mereka semua mengerti apa yang dimaksud Hu Bong. 

Jeritan menghancurkan datang dari sisi prajurit Istana Es, yang berkerumun di sekitar 
tubuh naga. 

Retak! 

"Kwaak!" 
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Prajurit istana Istana Es mengelilingi tubuh naga, yang ada di pihak mereka. 

Mereka melihat mayat dan jelaga hitam di sekitar mereka dengan ekspresi terkejut. 

"B-bagaimana ini bisa terjadi?" 

Meretih! 

Percikan dan guratan petir terbang melintasi tubuh naga. 

Source : 
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Chapter 420 
420: The Battle for the Core (2) 

Tubuh besar naga itu tergeletak mati di tanah Istana Es. 

Darah hitam mengalir keluar dari bagian tubuh yang terputus di mana kepala telah 
menghilang. 

Yang tidak biasa adalah percikan api yang memantul sedikit demi sedikit seolah-olah petir 
masih mengalir. 

Kresek! Kresek! 

Semua orang menatap kosong, mengetahui bahwa mendekatinya akan sulit. 

Mereka mencoba mengambil darah dari area tubuh yang paling dekat dengan mereka, 
tetapi mereka ragu untuk menyentuhnya. 

Tapi yang lebih mengganggu adalah, 

'Ini adalah darah Penyu Naga!' 

'Dikatakan bahwa mereka yang mengambil darah akan mendapatkan kekuatan besar. 
Kesempatan seperti itu tidak datang dengan mudah.' 

Tidak ada seorang pun di antara para prajurit yang tidak menunjukkan keserakahan akan 
darah. 

Dan reaksi seperti itu wajar. 

Dan jika mereka bisa membawa ini kembali ke Yulin, itu akan menciptakan kekacauan bagi 
mereka, pemandangan yang sangat aneh sehingga darah Binatang Roh ada di depan 
mereka, dan mereka menginginkannya. 

Hanya ada satu masalah. 

"Bagaimana kalau seseorang mencoba darah naga dulu? Legenda mengatakan bahwa itu 
dapat meningkatkan energi internal, tetapi kita tidak tahu apakah itu kebenarannya, kan?" 

Chul Yi-myeong, kursi ketiga pasukan Bayangan Hitam, berbicara saat yang lain setuju. 

Dalam situasi seperti itu, tidak jarang sebagian besar dari mereka menginginkan darah. 

Moyong Kang keberatan dengan itu. 
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"Tidak." 

Mendengar kata-kata Moyong Kang, semua orang menjadi kaku. 

Kebanyakan dari mereka ingin mengkonsumsi darah naga, tetapi komandan mereka 
menentangnya. 

Untuk itu, Moyong Kang berbicara dengan suara serius, seolah-olah dia sedang 
memperingatkan mereka. 

"Darah binatang roh bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi dengan mudah." 

"Maksud kamu apa?" 

"Saya tahu bahwa Anda semua berpikir bahwa Anda dapat memilikinya dan ..." 

Bahkan sebelum dia selesai berbicara. 

Meretih! 

"Kwaak!" 

Jeritan meletus dari sisi Istana Es Laut Utara. 

Orang-orang Yulin melihat ke sana dengan ekspresi bingung, dan Moyong Kang berbicara 
seolah-olah dia tidak perlu melihat apa yang terjadi. 

"Mendengar itu?" 

"Apa itu?" 

"Bagaimana menurut anda? Orang-orang mati jika mereka mengambil darah binatang roh 
tanpa mengencerkannya, tubuh tidak dapat mengambil energi mentahnya. Apakah kamu 
ingin berteriak seperti itu juga?" 

Seorang anggota dari pasukan Bayangan Hitam, yang mengawasi para prajurit Istana Es 
Laut Utara, bergegas kembali untuk melapor. 

"Haa, apakah kamu mendengar itu? Seseorang dari Istana Es mengambil darahnya dan 
kemudian kilat qi menelan tubuhnya dan dia berubah menjadi jelaga hitam." 

"Luar biasa!" 

Woong! 

Kata-kata Moyong Kang memang benar. 
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Semua orang menatapnya dengan takjub. 

Itu wajar bagi Moyong Kang untuk mengetahui bahwa mengambil darah dari binatang roh 
akan memiliki efek samping. 

Itu karena, saat Dinasti Yan baik-baik saja, mereka mengalahkan naga berkepala dua. 

"Bagaimana Pemimpin Moyong tahu?" 

"... berabad-abad yang lalu, nenek moyang klan saya menangkap roh naga." 

"Ah! Lalu, apakah pemimpin tahu bagaimana darah binatang roh perlu dikonsumsi?" 

Semua orang menatapnya dengan antisipasi. 

Namun, Moyong Kang menggelengkan kepalanya. 

Tidak ada seorang pun di keluarga Moyong yang bisa mengkonsumsi darah roh naga yang 
mereka bunuh. 

"Kamu tidak tahu?" 

"... Maaf, tapi aku juga tidak tahu. Karena itu dicuri sebelum kami bisa mencobanya." 

"Dicuri? Ha!" 

Menurut catatan, naga itu memiliki atribut qi. 

Ada percikan api di sekitarnya, dan tidak mungkin untuk mendekati tubuh itu, jadi para 
prajurit pergi untuk mencari cara untuk memindahkannya. 

Namun, ketika mereka kembali di tengah malam, inti yang seharusnya diselimuti percikan 
petir, menghilang. 

"Apakah keluarga Moyong menangkap pelakunya?" 

"... kami mencoba, tapi kami tidak bisa." 

Sebaliknya, kedua unit yang dikirim untuk mencari pencuri itu akhirnya dimusnahkan oleh 
penjahat. 

Jadi, semua pasukan militer Liaoning dikerahkan untuk mengusir penjahat itu ke lembah 
Gunung Neungbong, tetapi kemudian dia menghilang. 

Seolah-olah dia menguap ke langit. 
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Satu-satunya jejak yang ditinggalkan penjahat adalah bahwa dia adalah penguasa klan yang 
tidak pernah ada di Wulin. 

Semua orang bingung saat melihat penggunaan pedang penjahat itu. 

"Ini seperti kisah seseorang dari klan Blade God Six Martial, seperti Blade God." 

Karena itulah satu-satunya teknik pedang sayap yang disadari oleh para prajurit. 

"Yah, kamu mungkin berpikir begitu, tapi itu sudah lama terjadi." 

Itu sudah lama sekali, bahkan sebelum pembentukan klan Blade God Six Martial. 

"Sejujurnya, itu bukan Dewa Pedang, tapi itu terlihat mirip dengan teknik dari Ordo Iblis 
Langit. Ini tidak begitu penting. Saya lebih suka mencoba dan menemukan cara untuk 
memindahkan ini lebih cepat ... ya? Di mana letnan Mak?" 

Pemimpin sementara pasukan Bayangan Hitam, Mak Wijong, tidak terlihat. 

Atas pertanyaan Moyong Kang, kursi ke-3 Chul Yi-myeong menunjuk ke garis pertahanan 
besar yang dibuat untuk Chun Yeowun. 

"Letnan pergi ke sana dengan beberapa orang lain mengatakan bahwa dia akan 
membawakan kita inti naga." 

"Apa? Kapan?" 

"Itu belum begitu lama." 

Mendengar kata-kata kursi ke-3, Moyong Kang menjadi gugup. 

Menurut catatan, inti Naga seharusnya penuh dengan qi. 

Jelas, itu akan memiliki lebih banyak qi daripada naga berkepala dua, jadi bagaimana empat 
hingga lima orang akan mengeluarkannya? 

"Dia pergi bahkan tanpa melaporkannya kepadaku." 

Aneh, tapi dia harus cepat. 

Jika mereka menyentuh inti dengan tergesa-gesa, mereka akan berubah menjadi jelaga 
hitam, seperti para prajurit Istana Es Laut Utara. 

"Seharusnya tidak. Percepat! Nona Jegal!" 

"Ya pemimpin." 
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"Saya pikir kami membutuhkan bantuan prajurit Anda. Datang dengan semua orang. " 

Para pendekar dan ulama dari klan Jegal yang menguasai Kitab Qi dan Maha Mengetahui⁽¹⁾. 

Dengan mereka, Moyong Kang berpikir bahwa dia akan dapat menggerakkan intinya. 

"Pemimpin Moyong ... benar-benar ingin pergi ke sana?" 

Jegal Sohi bertanya sambil melihat ke sisi Sekte Iblis. 

Wajar jika dia khawatir. 

Moyong Kang menarik napas dalam-dalam dan menjawab. 

"Fiuh. Lebih baik mengambil inti dari tubuh daripada membiarkan Lord of the Demonic 
Cult mengambilnya. Apakah Anda melihat kekuatannya? Kami tidak bisa membiarkan itu 
terjadi." 

Mendengar kata-kata itu, kulit Jegal Sohi menjadi gelap. 

Lord of the Demonic Cult sepertinya dia yang terkuat di Wulin saat ini. 

Namun, jika dia akhirnya mengambil inti dan darah dari Binatang Roh, keseimbangan 
kekuatan di Wulin akan hancur total. 

Dunia akan berada di bawah kaki Sekte Iblis jika itu terjadi. 

"... mengerti." 

Jegal Sohi memikirkannya dan setuju dengan Moyong Kang. 

Dia pikir akan lebih baik untuk mengambil inti demi masa depan Yulin. 

"Cepat." 

Moyong Kang buru-buru memimpin pasukan dan menuju lubang. 

Sementara itu, di sisi Istana Es. 

Meretih! 

"Kuak! Selamatkan aku!" 

Sst! 

Seorang pria yang tubuhnya tertutup bunga api terkejut sampai mati. 
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Setiap orang yang melihat itu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka 
membayar harga untuk keserakahan dan kegembiraan mereka. 

"Mengapa?" 

Bahkan Dan Jucheon tidak dapat memahami alasannya. 

Dia bisa merasakan qi mentah mengalir dalam darah naga. Dia bisa merasakan betapa 
kuatnya orang jika mereka memilikinya. 

Dia juga berpikir bahwa mengambilnya akan meningkatkan energi internal mereka, jadi 
mengapa orang mati karena petir. 

"Raja. Sepertinya kita harus berhenti. Mengapa tidak membekukan darah dan 
membubarkan qi terlebih dahulu?" 

Dia mengangguk pada kata-kata tetua Seol Young-gwi. 

Mereka sudah mengkonfirmasi apa yang akan terjadi dari dua orang yang mencoba dan 
mati. 

Rasanya akan lebih baik untuk mengurangi qi dan kemudian menelan darah. 

"... itu akan lebih baik. Apakah para tetua baik-baik saja dengan itu? " 

"Aku pikir juga begitu." 

"Apa yang dikatakan tetua ke-1 itu benar." 

Pada pertanyaan dari Dan Jucheon, semua orang mengangguk. 

Tapi satu orang tidak menjawab. 

"Penatua Won?" 

Mereka mencari, tetapi tidak dapat menemukan penatua keenam, Won Sangho. 

Dua tetua telah meninggal, dan tetua Seol Yi-jeong berada di dekat gua es, tetapi pria yang 
telah berada di sini beberapa saat yang lalu menghilang. 

Itu mencurigakan, tetapi Baek Gojung dari pasukan Pedang Salju bergegas masuk untuk 
melapor. 

"Wakil raja. Orang-orang Yulin sedang menuju ke terowongan bawah tanah sekarang! " 

"Bagaimana!" 
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Tujuan mereka menuju ke bawah tanah jelas bagi semua orang. 

"Mereka pergi untuk inti." 

Yang paling penting adalah intinya. 

Intinya adalah di mana kekuatan alami mentah dari binatang roh dikumpulkan, harta sejati. 

"Raja! Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkannya." 

"Kita harus segera menuju ke sana." 

Para tetua, yang tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka, meminta wakil 
raja mereka untuk bertindak. 

Dan Jucheon, yang memiliki ide yang sama, membuat para tetua dan prajurit pindah ke 
bawah tanah. 

Dan memerintahkan Baek Gojung dari pasukan Pedang Salju. 

"Pemimpin Baek. Pergi ke gua es dan beri tahu para tetua di sana untuk mengikuti 
terowongan yang dibor naga sampai ke sini. " 

"Iya!" 

Dan Jucheon merasa beruntung karena mereka tidak kehilangan terlalu banyak prajurit. 

Jika mereka pergi ke terowongan bawah tanah dan prajurit Yulin memang ada di sana, dan 
Penatua Seol Yi-jeong membawa 500 prajurit lagi dari gua, mereka bisa menyerang Yulin 
dari kedua sisi. Jika itu semua terjadi, maka intinya akan menjadi milik mereka. 

Di bawah komando wakil raja, Baek Gojung dan letnan Oh Young buru-buru pergi ke gua 
tempat para tetua berada. 

Baek Gojung, yang segera tiba, memasuki gua. 

Tapi begitu dia turun, sesuatu yang aneh terjadi. 

"Apa ini?" 

"Pemimpin ... ini bau darah." 

Bau busuk yang menggelitik hidung mereka tercium dari gua bawah tanah. 

Rasa dingin yang aneh merayapi tulang punggung Baek Gojung saat dia turun, tetapi ketika 
dia mencapai level terakhir, dia terkejut. 
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"B-bagaimana ini bisa terjadi?" 

Lima ratus orang yang seharusnya berada di sana menjaga batu Adularia. Berupa banyak 
mayat yang tersebar jauh dan luas dengan jejak pertempuran sengit di mana-mana. 

Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ada lima ratus mayat di sana. 

Ini tidak berarti bahwa pertempuran terjadi ketika naga itu pecah. 

"Siapa yang menyerbu tempat ini?" 

Dilihat dari luka pada mayat, mereka pasti bertabrakan dengan sekelompok orang 
bersenjata. 

"Pemimpin di sini!" 

Saat memeriksa mayat, Oh Young menemukan jejak kaki yang menuju ke suatu tempat. 

Dan tempat itu adalah, 

"Ini..." 

Terowongan yang digali naga. 

Sepertinya seseorang menyerbu tempat itu ketika pertempuran terjadi di luar dan pergi ke 
terowongan bawah tanah. 

Ups! 

"Siapa yang memasuki tempat ini?" 

Baek Gojung, tidak bisa menahan amarahnya, menggertakkan giginya. 

Kemudian, dia dengan cepat menahan amarahnya. 

"Kamu harus segera kembali dan melaporkan ini kepada wakil raja!" 

"Bu, tapi pemimpin, kamu?" 

"Aku akan melacak mereka, cepatlah. Hanya dengan begitu mereka akan bisa tahu! " 

"Iya!" 

Baek Gojung memandang Oh Young, yang keluar dari gua, dan kemudian dia buru-buru 
memasuki terowongan. 

Meretih! 
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Lightning qi, yang mengalir melalui meridian tubuhnya. 

Untuk mengendalikannya, Chun Yeowun fokus pada napasnya. 

Metode yang paling efektif adalah sesuatu yang dia pelajari saat mengendalikan Pasukan 
Setan Langit, tetapi dengan tubuhnya saat ini, dia memilih untuk menggunakan metode 
yang dia gunakan untuk Pedang Dua Puluh Empat Setan. 

Itu bukan yang terbesar, tetapi memiliki efek terbesar saat bermeditasi. 

Dalam situasi di mana sulit untuk mengendalikan tubuhnya dan kilat, tidak ada lagi yang 
bisa dilakukan. 

"Kuak!" 

Meretih! 

Setiap kali dia menarik napas, percikan dari qi petir melintas di sekujur tubuhnya. 

Qi yang tidak dikenal itu mensimulasikan meridiannya dan mengganggu aliran energi di 
tubuhnya, tetapi Kekuatan Pedang Setan Langit melindunginya. 

Jika bukan karena itu, yang ada di Dantiannya, qi petir tidak akan pernah bisa dikendalikan, 
dan tubuh Yeowun akan meledak. 

'Jika Nano melindungi meridian saya melalui penyembuhan diri, ini akan jauh lebih cepat.' 

Kekuatan Pedang Setan Langit tidak memiliki kecepatan. 

Namun, Yeowun akan mencoba untuk bergegas, tetapi jika dia melakukannya, meridian di 
otaknya akan rusak, dan qi petir akan menjadi liar. 

Dia tidak pernah berpikir ada yang salah dengan Nano Saat ketika dia fokus pada qi. 

Retak! 

[Kesalahan! Kesalahan! Kesalahan... telah... terjadi... di... sistem...] 

'Nano!' 

Mendengar suara Nano yang tiba-tiba di kepalanya, Yeowun memanggilnya. 

Namun, Nano tidak merespon dan terus mengulang, eror, eror. 

'Nano. Apakah kamu terluka?' 
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Dia bertanya dengan prihatin, tapi tiba-tiba sesuatu berubah dalam pandangan Chun 
Yeowun. 

Meskipun matanya tertutup, pupil matanya melihat partikel cahaya putih dan augmented 
reality terbuka. 

'Mengapa augmented reality?' 

Meretih! 

[vi... video... devi... perangkat... kunci... untuk sementara... dilepaskan... perlu... untuk... 
memperbaiki... sistem... kesalahan... mandiri... pemulihan...] 

Meretih! 

Suara Nano terputus, dan ruang yang belum pernah dia lihat sebelumnya terbuka di 
augmented reality. 

Itu adalah fenomena yang digunakan Nano di masa lalu untuk Chun Yeowun. Itu adalah 
augmented reality 3D (Tiga Dimensi). 

'Di mana tempat ini?' 

Di depan Chun Yeowun, dunia yang berbeda muncul. 

Ada banyak perangkat yang menampilkan gambar tiga dimensi di sekitarnya, dan ruang 
seluruhnya dipenuhi dengan mesin yang tidak dikenal. 

Hanya ada satu hal yang dia kenal, gambar surga, yang ditulis dengan huruf merah dan 
latar belakang, yang melambangkan Ordo Setan Langit. 

Di bawahnya ada sesuatu yang ditulis dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Cina, tetapi 
bahasa Inggris yang telah disuntikkan Nano ke kepala Yeowun. 

[Ruang Pengembangan Perusahaan Langit.] 

Pada pandangan yang tidak dapat dipahami, Chun Yeowun melihat partikel putih, yang 
menunjukkan sesuatu di atas augmented reality. 

[Tahun M 2940.12.24] 

'Apa-apaan... video rekaman apa ini?' 

Source : 
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Chapter 421 
421: The Battle for the Core (3) 

Seluruh dinding dipenuhi dengan barang-barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. 

Ini adalah pertama kalinya dia melihat dinding yang terbuat dari besi dingin dan bukan 
dari batu atau kayu. 

Selain itu, ada dinding transparan dan tipis yang menunjukkan sisi lain, dan Yeowun secara 
naluriah berpikir bahwa tempat itu mungkin bukan Jianghu saat ini. 

Tidak ada gerakan dalam video itu. 

Ketika dia menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah gambar stereoskopik 3D, dia 
berpikir bahwa gambar itu akan campur aduk, tetapi rasanya seperti video itu tetap di satu 
tempat. 

'Apakah ini catatan yang telah dikunci?' 

Ada beberapa contoh ketika sistem terkunci ketika dia meminta sesuatu pada Nano. 

Namun, karena kesalahan, kuncinya terlepas, dan jelas bahwa apa yang dia lihat adalah 
video yang seharusnya tidak ditampilkan kepadanya. 

'Dapatkah saya bergerak dalam keadaan ini?' 

Dia mencoba berkonsentrasi. Namun, visinya tampak tetap. 

'Nano! nano!' 

Dia memanggil Nano beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. 

Sepertinya dia melihat video ini karena kesalahan, tapi apa gunanya jika dia hanya bisa 
melihat satu area? 

Itu membosankan. 

Menimbang! 

'Eh?' 

Pintu di dinding kiri terbelah di tengah dan terbuka secara otomatis. 

Dan seorang pria muda berusia awal tiga puluhan dan seorang pria paruh baya berbaju 
putih masuk mengenakan pakaian aneh. 
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Tapi pakaian aneh itu tampak familier. 

Itu sudah lama sekali, dan ingatannya kabur, tapi Yeowun yakin dia melihat mereka. 

Dan pria paruh baya berjas putih membuka mulutnya. 

"Direktur Chun, Anda adalah pria yang keras kepala. Jika Mesin Nano telah ditanamkan ke 
dalam mata, tidak bisakah Anda memberikan kacamata yang diresepkan untuk 
menghindari masalah penglihatan? Ck. Ck." 

"Eh, bagaimana dokter bisa mengatakan itu? Chip ID berbahaya dan saya tahu bahwa jika 
seseorang ditanamkan dengan Mesin Nano, pelacakan oleh TP akan lebih cepat. 

Mendengar kata-kata itu, pria paruh baya yang dipanggil dokter menjulurkan lidahnya. 

Chun Yeowun, yang melihat ini, bingung. 

Dia bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi isi percakapan mereka agak sulit. 

'Apakah mereka berbicara tentang Nano dari Nano Machine? Apa itu TP?' 

Terlepas dari pertanyaannya, percakapan mereka berlanjut. 

"Dokter Baek. Apakah ada cara untuk melepaskan chip ID dari tubuh?" 

"Sudah berapa kali aku menjelaskannya padamu? Jika chip berhenti, itu akan dicatat 
sebagai mati. Dan untuk menyingkirkan chip yang mengalir melalui darah, kita harus 
mendialisa semua darah, yang berarti kehilangan semua keterampilan bela diri seseorang. 
Apakah itu terdengar bagus?" 

"Ah..." 

Mendengar kata-kata itu, pria muda dengan pakaian aneh itu mengerutkan kening. 

Dia tampak khawatir kehilangan seni bela dirinya. 

"Bahkan jika itu bukan hemodialisis, bukankah seharusnya ada cara untuk 
menghentikannya dengan sengatan listrik atau EMP (Electromagnetic Pulse)?" 

"Kamu tahu bahwa chip ID telah dilengkapi dengan pembatalan EMP, kan? Dan seperti 
yang Chun tahu, itu harus melebihi 10 juta volt untuk membuat chip gagal karena sengatan 
listrik... setelah itu, saya tidak punya niat untuk menghentikan Anda jika Anda ingin mati, 
dan adik Anda yang sedang berlatih. di Akademi Iblis ingin hasilnya." 

"Huhhuhu, saya melihat bahwa tidak ada cara yang mudah." 
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"Kudengar dia lulus ujian kelima, dan jika suatu posisi kosong, dia bisa bergabung dengan 
dewan direksi tanpa mengikuti ujian keenam." 

"... Aku tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan dewan semudah itu. Saya nyaris tidak 
berhasil mengalahkan Mong untuk masuk. " 

Mengetahui bahwa kekeraskepalaan dokter tidak akan memberikan hasil apapun, pemuda 
bernama Chun itu perlahan berjalan mengelilingi ruangan dan mendekati sisi dimana Chun 
Yeowun bisa melihatnya. 

'Ah...' 

Dia tidak menyadarinya sampai pemuda itu melewatinya, tetapi wajah pemuda itu anehnya 
mirip dengannya. 

Dia memiliki wajah putih bersih, mata tajam, dan jika seseorang yang mengenal Chun 
Yeowun melihatnya, mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka berdua adalah 
saudara. 

'Ah?' 

Pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah bidang pandang Chun Yeowun. 

Dan Chun Yeowun melihat apa yang baru saja diangkat dan diletakkan di antara jari-jari 
pemuda itu. 

Seolah-olah tangannya memegang sesuatu, Chun Yeowun merasakan cairan asing untuk 
sementara saat dia melihat. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Pria muda bernama Chun menoleh ke Dr. Baek dan berkata. 

"Karena cairan ini, Mesin Nano generasi ke-7... Bagaimana jika Hadiah Nobel untuk Sains 
terbang? Dokter." 

"... tidak tahu. Jika bukan karena penelitian dan kontrak seumur hidupnya, saya akan segera 
membawa sampel ke Swedia." 

"Hahahaha, jangan bercanda. Bagaimanapun, ekstraksi logam akan dianggap ilegal oleh 
Gerbang, dan Anda tahu bahwa apa yang Anda curi tidak akan pernah dianggap legal." 

"Apakah kamu mencoba membalas dendam padaku atau apa?" 

Mendengar kata-kata Chun, Dr. Baek menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak 
puas. 
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"Dokter. Untuk jaga-jaga, apakah ada cukup logam yang tersisa di Gerbang untuk 
memproduksi massal generasi ke-7?" 

"Jika ada begitu banyak logam yang tersisa, Penjaga Gerbang itu pasti sudah datang dengan 
surat perintah di tangan. Atau mungkin orang-orang dari sisi lain Gerbang akan masuk." 

"Yah... sayang sekali. Hanya cukup untuk satu orang." 

Tidak peduli seberapa banyak dia mendengarkan, Yeowun tidak bisa memahami 
percakapan mereka. 

Bahkan ketika dia mengerti kata-kata bahasa Inggris yang tercampur dalam percakapan, 
sulit untuk ditafsirkan karena sepertinya merujuk pada sesuatu. 

"Akan sangat bagus jika kita dapat memproduksi secara massal Mesin Nano yang tidak 
dapat dilacak." 

"Jika itu terjadi, Sky Corporation akan menjadi perusahaan yang melanggar hukum mulai 
hari itu. Fiuh, jujur saja, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. " 

Dr Baek mendekati Chun dan terus berbicara. 

"Meskipun sebagian besar sistem mesin Nano generasi ke-7 telah dikunci, tidakkah kamu 
tahu betapa berbahayanya menyerahkan perangkat yang tidak dapat dilacak yang dapat 
menahan medan magnet dan portal waktu kepada seseorang dari masa lalu yang jauh?" 

"Bukankah dikatakan bahwa ketika sumbu waktu berubah, itu menciptakan dimensi yang 
berbeda? Lalu mengapa kamu begitu khawatir saat mengetahui bahwa dunia saat ini tidak 
akan terpengaruh olehnya?" 

Pemuda bernama Chun melambaikan tangannya sambil mengatakan itu. 

Tapi Dr. Baek berbicara dengan suara serius seolah dia tidak bisa menghilangkan 
kekhawatirannya. 

"Apakah kamu percaya bahwa grup Blade Six akan menghilang jika kita menghentikan 
pendirian klan Blade God Six Martial pada masa Penguasa Selatan, dan Kaisar Iblis 
Pemotongan? Tidakkah kamu tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa selama 
mereka adalah perusahaan rintisan yang bermitra dengan pemerintah?" 

Ini adalah satu-satunya kata yang bisa dia mengerti. 

'Tuan Selatan?' 

Tuan Selatan adalah gelar mantan raja, Chun Yujong. Siapa Kaisar Iblis Pemotong itu? 

'Menebas Kaisar Iblis? Orang yang mengejar senjata itu?' 
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Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tapi anehnya terasa familiar. 

Dan mendengarkan apa yang mereka katakan, rasanya ini juga bukan hadiah. 

Mendengar kata-kata Dr. Baek, yang dibujuk, yang disebut Direktur Chun, yang memiliki 
senyum di wajahnya, membuka mulutnya dengan wajah dingin. 

"Dokter, Anda selalu mengatakan bahwa sumbu waktu berbeda, jadi menghentikannya 
tidak mungkin. Tapi bagaimana Anda menjelaskan ekstremisme sejarawan?" 

"... Maksudnya apa?" 

Dorong! 

Direktur Chun mengeluarkan perangkat kecil dari kantong yang tergantung di sisi kiri 
pinggangnya. 

Dan ketika dia dengan ringan menekan perangkat kecil itu, sebuah hologram terbentuk 
oleh cahaya terang. 

Menangis. 

Hologram menunjukkan wajah seorang pria paruh baya dengan alis tebal dan fitur yang 
kuat. 

Di sebelahnya, partikel putih menggambar seperti augmented reality untuk Chun Yeowun. 

[Dewa Pedang 

Lahir: AD 1967.XX.XX~ 

Pendidikan: Doktor Seni Bela Diri, Universitas Seni Bela Diri Beijing Penghargaan: 
Penghargaan Presiden Republik Rakyat Tiongkok: AD.2018>XX>XX 

United Nations Peace Service Kutipan: AD.2352.XX.XX 

Penghargaan Prestasi Penjaga Gerbang Asia: AD.2380.XX.XX 

.................... 

Pengalaman: AD 2013. 

Profesor Hukum, Universitas Seni Bela Diri Beijing. 

2025 M. Presiden Universitas Seni Bela Diri Beijing 

2134 M. Komandan tingkat 1 dari Grup Blade Enam. 
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2225 M. Ketua Kehormatan Grup Blade Enam.] 

Selain itu, banyak informasi lain yang keluar. 

Melihat itu, Chun Yeowun tidak mengerti. 

Berbicara tentang Dewa Pedang, bukankah dia adalah nenek moyang dari Dewa Pedang 
Enam Klan Bela Diri, yang menghilang saat melawan Iblis Pedang di masa lalu? 

Tetapi melihat apa yang tertulis di depannya, seolah-olah pria itu telah hidup selama lebih 
dari seribu tahun. 

'Apa artinya ini?' 

Semuanya menjadi membingungkan. 

Itu bisa saja catatan seseorang yang memiliki nama yang sama, tapi Yeowun tidak bisa 
menenangkan hatinya. 

Selain kecemasan, anak muda bernama Chun berbicara sambil melihat hologram. 

"Seorang pahlawan yang memecahkan Gerbang Enam Dimensi sendirian, yang merupakan 
bencana bagi umat manusia, bagan sejarah yang menyatakan bahwa dia telah hidup selama 
lebih dari seribu tahun dan di atas itu dia adalah makhluk hidup terkuat di bumi. Apakah 
Anda benar-benar berpikir bahwa pria ini, yang melakukan semua itu, dan hidup selama 
bertahun-tahun, berhasil menemukan kesuksesan hanya dengan seni bela diri?" 

Ada alasan untuk mengatakan itu. 

"Tidak mungkin hidup selama itu tanpa bantuan obat-obatan atau teknologi terutama 
dengan seni bela diri yang merosot saat ini." 

"Tapi, bukankah banyak penjaga dan orang-orang dari garis keturunan keluarga mereka 
tidak mengakui bahwa dia adalah seorang legenda yang mencapai tingkat keajaiban alam?" 

"Tidak ada satu orang pun yang tahu apa itu, jadi apakah mereka punya cara untuk 
membuktikan kata-kata mereka?" 

Mendengar kata-kata Dr. Baek, Chun bertanya balik. 

Seni bela diri era ini tampaknya telah jauh menurun dibandingkan dengan masa lalu. 

Di era ketika seni bela diri merosot, Dewa Pedang, yang mencapai keadaan keajaiban alam, 
adalah legenda hidup dan keberadaan ilahi. 

"Hmm, jika kamu mengatakannya seperti itu, maka presiden di markas yang mencapai 
level Super Master mengakuinya, kamu harus tahu itu, kan?" 
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"..." 

"Kamu harus tahu bahwa jika seseorang memiliki Mesin Nano atau chip ID di dalam 
tubuhnya, mereka sedang dilacak oleh Time Patrol? Mencoba membuat tebakan berlebihan 
tentang perjalanan waktu ini setelah meminta pengembangan Mesin Nano generasi ke-7..." 

"Bukan spekulasi." 

Yang muda, yang disebut Direktur Chun, menekan sisi lain perangkat. 

Hologram di mana informasi tentang Dewa Pedang ditulis telah menghilang, dan banyak 
foto muncul. 

Ada pindaian foto-foto lama yang diunggah ke web. 

[Dewa Pedang, apakah dia benar-benar lahir pada tahun 1967?] 

Ada beberapa foto yang memiliki pertanyaan pada mereka. 

Yang lebih mengejutkan adalah, 1870.XX.XX telah dikembangkan di bagian bawah 
beberapa foto, dan Dewa Pedang yang terlihat di hologram tampak mirip dengan yang ada 
di gambar. 

"Bagaimana Anda berencana menjelaskan ini? Apakah Anda akan memberi tahu saya 
bahwa ini hanya rumor yang beredar di web? Dan..." 

Menangis! 

Sekali lagi, hologram berubah. 

Namun, data yang muncul kali ini. 

'Catatan Sejarah Ordo Setan Langit?' 

Itu adalah buku yang mencatat sejarah Ordo Setan Langit. 

Buku holografik dibuka dengan proses yang rumit, dimulai dengan pemindaian retina dan 
kemudian memasukkan kata sandi seolah-olah itu adalah barang terlarang. 

"T-tunggu sebentar. Direktur Chun. Data historis hanya dapat dilihat oleh keturunan 
langsung Chun, kan?" 

Dr Baek berpaling karena malu. 

Mendengar itu, pemuda itu, Chun, berkata tidak apa-apa. 

"Itu tidak masalah. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda lihat." 
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'Apakah dia keturunan langsung dari keluarga Chun? Apa yang mereka bicarakan? Dan 
mengapa Sekte itu dalam gambar 3D?' 

Apa yang tidak bisa dimengerti adalah bahwa pria ini sepertinya menyimpan gambar 3D 
dari Catatan Sejarah Ordo Setan Langit, yang seharusnya disimpan di brankas yang terbuat 
dari besi dingin tua di pegunungan. 

Selain itu, itu terlihat jauh lebih tua dari yang dilihat Chun Yeowun. 

Pada saat itu, mata Chun Yeowun menangkap nama yang familiar. 

-Tuhan ke-24. Chun Yeowun, Kaisar Iblis Tebasan. 

'Chun Yeowun, Kaisar Iblis Pemotongan?' 

Dia tercengang. 

Namanya terlampir, bersama dengan judul yang terdengar familiar. 

Chun Yeowun mencoba melihat lebih dekat, tetapi pemuda itu menggerakkan hologram 
dengan tangannya, dan halaman itu dibalik. 

'Sial!' 

Itu adalah sesuatu yang sangat ingin dia ketahui, tetapi dia tidak bisa melihatnya. 

Tapi ada satu hal yang dia tahu pasti. 

Meskipun sangat membingungkan, video ini bisa terjadi di masa depan. 

'Masa depan...? Apakah itu benar-benar mungkin?' 

Ketika pikiran itu muncul di benaknya, keberadaan Nano menjadi semakin mencurigakan. 

Dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi padanya, tapi Yeowun tahu bahwa Nano bukanlah 
barang masa kini. 

Dimulai dengan jumlah informasi yang dimilikinya, Yeowun meragukan kemampuannya, 
seperti penyembuhan tubuhnya, dan rahasianya secara bertahap terungkap. 

-Tuan generasi ke-7. Pedang Iblis, Chun Muhui. 

'Ah!' 

Chun Yeowun tersentak. 

Itu adalah saat ketika Dewa Pedang muncul untuk pertama kalinya. 
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Awalnya, dia hanya mendengar cerita dari Lee Hameng, tetapi setelah mengambil alih gelar 
Lord, dia belajar lebih banyak tentangnya melalui Catatan Sejarah. 

"Bagaimana ini..." 

Dr Baek, yang sedang memeriksa isi catatan sejarah hologram yang ditunjukkan oleh Chun, 
tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

"Apakah tuan ke-7 terbunuh oleh Dewa Pedang? Bagaimana itu bisa..." 

Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini karena tidak ada seorang pun kecuali keluarga 
Chun yang bisa melihat catatan itu. 

Direktur Chun berbicara kepada Dr. Baek, yang tidak bisa menutup mulutnya karena 
terkejut. 

"... bagaimana jika sumbu waktu dan kenyataan saat ini dimanipulasi oleh Blade Six di masa 
lalu? Apakah itu sebabnya seni bela diri merosot di era saat ini tetapi tidak di Blade Six?... 
Dr. Baek, bukankah ini cukup mencurigakan?" 

Pada pertanyaannya yang serius, Dr. Baek linglung untuk beberapa saat sebelum membuka 
mulutnya. 

"Jika itu benar... tidak mungkin hanya teori. Mengapa Anda tidak mengungkapkan 
informasi ini?" 

"Karena apa yang dikatakan Dokter." 

"Tidak mungkin... Sumbu waktu?" 

"Iya. Jika sumbu waktu berubah, maka realitas berubah... apalagi, jika sumbu masa lalu dan 
waktu berubah, maka realitas akan hilang atau berubah." 

Sesuatu yang disebut efek kupu-kupu. 

Bahkan intervensi kecil dapat menyebabkan dampak yang signifikan di masa depan. 

Meskipun keturunan langsung dari keluarga Chun memiliki keraguan, mereka tidak ingin 
mengubah masa lalu. 

Itu karena mereka tidak yakin bagaimana keberadaan mereka akan berubah. 

"Tunggu. Jika demikian, maka Anda akan menggunakan Portal Waktu bahkan setelah 
mempertimbangkan semua ini, apakah ini benar-benar tujuan Anda?" 

"Iya?" 
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"Lalu mengapa kamu memiliki lima paket portal waktu di kopermu?" 

Dr Baek menunjuk ke kantong di pinggangnya. 

Dia sepertinya mengintip melalui kantong ketika Chun membukanya. 

"Kamu hanya perlu dua untuk melakukan perjalanan, mengapa mendapatkan lima? 
Tujuanmu bukan hanya untuk menyuntikkan Nano..." 

Itu pada saat itu. 

Berbunyi! 

Video dalam augmented reality berhenti. 

Dan semuanya menjadi gelap. 

'A-apa?' 

Pada saat sesuatu yang penting akan dikatakan, semuanya menjadi gelap di sekitar Chun 
Yeowun. 

Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tetapi mereka tampaknya berbicara tentang 
masa lalu. 

Dia pikir dia harus tahu itu, tapi kemudian terputus, membuatnya kesal. 

Pada saat itu, dia mendengar suara Nano. 

[Kunci... video... rekaman... telah... ditempatkan... lagi... cepat pulih dari kesalahan...] 

Meretih! 

'Kuak!' 

Denyut pikirannya mengalir ke seluruh tubuhnya. 

Pada saat yang sama, suara Nano terputus lagi. 

Grrr! Memilih! 

'Hah?' 

Kilatan biru melintas di depannya, dan kemudian augmented reality yang dihentikan 
sementara diaktifkan lagi. 

Namun, partikel putih semuanya mengambang di ruang gelap, dan tidak ada yang bisa 
dilihat. 
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Sebaliknya, dia mendengar suara. 

Taktaktak! 

Suara sesuatu yang terbentur. 

Suara yang familiar terdengar. 

"Pasti seperti ini." 

Suara orang yang dipanggil Chun. 

Dia tidak tahu mengapa dia hanya mendengar suara Chun, tetapi pemuda itu sepertinya 
sedang mencari sesuatu. 

Dan kemudian jeritan terdengar di udara. 

Dorong! Flash! 

"Kuaaaak!" 

Jeritan lain terdengar. 

Sekitar enam orang tampaknya tewas. 

Dia mendengar gemerisik dan gerakan Chun, yang segera berbicara. 

"Uhm, identitasmu terukir. Mari kita lihat ... pendamping? Ah... apa! Apakah saya 
mendapatkan sesuatu yang salah? Apakah orang-orang ini mencoba melindungi Kaisar 
Iblis Tebasan? Sial!" 

Chun sepertinya menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu. 

Dan kemudian suara mesin di dekatnya terdengar. 

Kedok! Kedok! 

"Menemukannya." 

Sekali lagi, suara gemerisik bisa terdengar dalam kegelapan. Kali ini, tidak ada teriakan 
seolah-olah semua orang telah terbunuh dengan benar. 

Kemudian, 

"Achkkkk!" 

Jeritan seseorang melarikan diri, dan kemudian suara itu berhenti. 
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Sepertinya dia telah terbunuh. 

Pada saat itu, Chun Yeowun yang ketakutan mendengar sesuatu. 

"Bagus." 

Suara yang sudah lama dia dengar. 

Chun Yeowun menjadi semakin frustrasi karenanya. 

Dia ingin melihat melewati kegelapan. 

Pada saat itu, suara Chun terdengar. 

"Yah, leluhurku pasti dalam suasana hati yang baik untuk mati di sini." 

Pada saat itu, Chun Yeowun merasa pikirannya yang mengembara menjadi tenang. 

Tidak salah jika wajah dan suara Chun terasa familiar. 

'Tidak ... tidak mungkin?' 

Bip Bip! 

Dengan bunyi bip, suara bingung Direktur bisa terdengar. 

"Apakah mereka sudah menemukanku? Sial! Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya akan 
mengajari Anda cara menggunakan ini. " 

Klik! 

Dengan kata-kata itu, pandangan gelapnya menjadi cerah. 

Akhirnya, tidak hanya suara tetapi juga pemandangan yang terlihat. 

Dia menutupi matanya pada masuknya cahaya yang tiba-tiba, tetapi yang mengejutkannya 
adalah pemandangan yang dia lihat melalui jari-jarinya. 

'Tidak... ini konyol!' 

Itu adalah diri masa kecilnya, sekarat karena kehilangan darah. 

Source : 
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Chapter 422 
422: The Battle for the Core (4) 

Itu adalah pengalaman yang berbeda untuk melihat diri Anda dari sudut pandang orang 
ketiga. 

Suasana hati Chun Yeowun sekarang lebih dari sekedar kekacauan. 

'Aku ... ini aku ...' 

Pemandangannya empat tahun lalu ketika dia terluka dan sekarat di tangan para 
pembunuh. 

Dia bingung dan berdarah, jadi dia pikir penjaga Jang yang menyelamatkannya. 

Namun, ingatan samar yang tersisa di benaknya tidak salah. 

[Yah. Nenek moyang saya pasti dalam suasana hati yang baik untuk mati di sini.] 

[Boo! Melihatmu menyakitiku. Sudah selesai sekarang. Leluhur?] 

[Harap sukses dan biarkan keturunan Anda juga menuai manfaatnya. Karena Mesin Nano 
ini adalah versi terbaru, menggunakannya akan mudah, jadi silakan pelajari dengan baik.] 

Pria muda dengan pakaian aneh itu adalah yang disebut Direktur Chun. 

Kata-katanya tumpang tindih dengan rekaman video. 

'Leluhur ... leluhur ...' 

Tertegun, dia terus memikirkan kata-kata yang sama lagi dan lagi. 

Kepalanya, yang telah dipenuhi dengan kekacauan dan kebingungan, tiba-tiba menjadi 
jernih. 

Dia sepertinya tahu satu hal pasti melalui video. 

'Yang ini... dia adalah keturunanku!' 

Itu bukan tebakan. Itu fakta sekarang. 

Melihat keadaannya, dalam Catatan Sejarah Ordo Setan Langit, yang ditunjukkan Chun, ada 
hal-hal yang belum ditulis, yang berarti bahwa Nano pasti telah dibuat di masa depan yang 
jauh. 
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'Apakah itu yang ini?' 

Luar biasa. Tapi itu nyata. 

Kemampuan Nano untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah anugerah 
dari generasi mendatang. 

Ketika dia menerima kebenaran, rasanya pandangannya yang tadinya sempit, melebar. 

'Bahkan di masa depan, Sekte Iblis ada. Ha!' 

Kegembiraan muncul entah dari mana. 

Itu menakjubkan. 

Bahkan di dunia yang benar-benar berbeda dari sekarang, Ordo Setan Langit melanjutkan 
warisannya. 

Itu mengejutkan. 

'Tunggu... tapi namaku bukan Dewa Iblis.' 

Gelarnya adalah Slashing Demon Emperor. 

Untuk beberapa alasan, dia berpikir bahwa gelarnya terasa familier, tetapi dia mencoba 
mengabaikannya. 

'Ah! Fakta bahwa judul berubah adalah karena kenyataan berubah ketika keturunan saya 
memberi saya Nano.' 

Jika keturunannya mendengar pemikiran seperti itu, dia akan kagum dengan wawasannya. 

Ini mungkin bukan kenyataan yang bisa dipercaya. Namun, dia menerimanya karena 
paparannya terhadap teknologi masa depan melalui Nano dan pandangan yang lebih luas 
dari pemikiran yang dia peroleh setelah mencapai tingkat Master Ilahi. 

'Keturunanku dari masa depan bermaksud mengubah masa lalu.' 

Ada bagian yang mengganggunya setiap kali dia menonton video, Itu. 

'Dewa Pedang!' 

Masa depan, yang dia lihat di video, tahu tentang keberadaan Dewa Pedang? 

Dalam informasi di hologram, Dewa Pedang dikatakan berusia lebih dari seribu tahun. 
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Namun, jika mereka melihat catatan yang tersisa di catatan Sejarah Ordo Setan Langit, 
Dewa Pedang muncul jauh lebih awal dari yang disebutkan. 

'Mungkin mereka memiliki nama yang sama...? Tidak, itu tidak mungkin... ah!' 

Chun Yeowun tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia memikirkan Dewa Pedang. 

Kalau dipikir-pikir, ada jejak Seni Pedang Ekstrim pada pedang Chun Muhui, penguasa ke-
7, dan saat itulah Dewa Pedang pertama kali muncul. 

'Sepertinya aneh ketika aku mengatakannya seperti itu. Tebasan di lembah jauh lebih 
berkembang daripada di lempengan perbendaharaan.' 

Berkat itu, Chun Yeowun berhasil mempelajari Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Itu tidak didasarkan pada energi internal, dan itu adalah metode yang dikembangkan 
seiring berjalannya waktu, tetapi dia tahu bahwa keterampilan masa lalu lebih unggul 
daripada yang digunakan orang di masa sekarang. 

'Apakah Dewa Pedang benar-benar seseorang dari masa depan? Tapi kenapa dia harus 
datang ke masa lalu?' 

Dia tidak bisa mengerti itu. 

Pada saat itu, penglihatan Chun Yeowun akan kabur lagi. 

Memilih! 

Video yang diputar dalam augmented reality terputus. Dan kilatan biru bersama dengan 
sengatan melewati kepalanya. 

Meretih! 

'Kuak!' 

Dia berusaha keras untuk tidak pusing, tetapi kemudian dia mendengar beberapa suara, 
dan partikel putih dari augmented reality menarik garis untuk membuat teks, dan suara 
yang familiar bergema di kepalanya. 

Ups! 

[Penyembuhan diri dari kerusakan chip yang disebabkan oleh kelebihan energi dan petir 
yang kuat telah selesai.] 

'Nano!' 

Akhirnya, Nano selesai menyelesaikan perbaikan. 
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'Nano! Apa kamu baik-baik saja sekarang?' 

Terlepas dari pertanyaan itu, Nano hanya melaporkan statusnya. 

[Peningkatan telah selesai sehingga gaterinium yang terdiri dari Nano dapat menangani 
bagan energi saat ini.] 

Woong! 

'Meningkatkan?' 

Sebuah kinerja yang luar biasa. 

Orang-orang dari masa depan akan terkejut mengetahui hal itu. 

Tentu saja, sangat tidak mungkin jika Nano terbuat dari bahan umum, tetapi logam yang 
disebut gaterinium, yang terbuat dari Nano, adalah bahan yang bukan dari bumi. 

Sebuah logam yang berubah berdasarkan dampaknya. 

Itu adalah teknologi inti dari Mesin Nano generasi ke-7 yang unik. 

Mungkin karena teknologi inilah ia bisa menahan nyala api, kilat, dan energi dingin yang 
ada di tubuh Chun Yeowun. 

[Beberapa kunci telah dilepaskan selama pemulihan diri. Apakah Anda ingin menguncinya 
lagi? Y/T] 

'!?' 

Mata Chun Yeowun berbinar pada tanda bahwa kunci telah dilepaskan. 

Mau tak mau dia bertanya-tanya karena kunci yang tidak pernah diangkat itu terbuka. 

Dia bertanya, mempertanyakan apa yang telah dikunci darinya. 

'Apakah tidak apa-apa jika saya memutuskan apa yang harus dikunci?' 

Wajar jika dia ragu untuk bertanya. 

[Jika penguncian belum diputuskan, pengguna dapat menggunakan fungsi kemudian 
memutuskan.] 

'Bisakah saya melihat apa fungsinya?' 

[Dimengerti.] 

Saat suara Nano berakhir, fungsi yang tidak terkunci ditampilkan. 
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Chun Yeowun, yang melihat fungsinya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Diantara fungsinya, ketika Chun Yeowun menanyakan berbagai hal di masa lalu, Nano 
menjawab tidak bisa menjawab karena terkunci. 

'Apakah ... apakah ini benar-benar?' 

Ada terlalu banyak. 

Hampir 60 fungsi tidak terkunci, dan sebagian besar benar-benar dipertanyakan. 

[Selain energi yang dihasilkan dalam tubuh, fungsi yang tidak tersedia telah diaktifkan.] 

Chun Yeowun, yang sedang memeriksa fungsinya, memberi perintah tanpa ragu-ragu. 

"Aku tidak akan menguncinya." 

[Dimengerti. Saya akan membuka kuncinya.] 

Woong! 

Partikel putih pada beberapa fungsi yang ditampilkan, yang ditulis di dalam segitiga, 
berubah menjadi lingkaran. 

Setelah pemulihan Nano dan kunci telah dilepaskan, Chun Yeowun memerintahkan hal 
yang paling mendesak. 

'Nano. Qi petir yang tersisa di tubuhku akan diserap, jadi perbaiki meridian yang rusak.' 

Dia harus mengatasi luka-lukanya. 

[Dimengerti. Saya akan memperbaiki sendiri bagian tubuh yang rusak.] 

Menyengat! Menyengat! 

Ketika suara Nano berakhir, mesin nano di seluruh tubuhnya, yang telah diam, diaktifkan, 
dan dia sekali lagi merasa seperti banyak semut merayap di tubuhnya. 

Karena itu, dia dapat mengetahui bahwa Nano telah sepenuhnya dihidupkan kembali. 

Di sisi lain, di bawah tanah Istana Es Laut Utara, yang ditembus oleh Sky Flash. 

Kekuatan Sky Flash begitu kuat sehingga lubang bawah tanah telah dibor. 

Untuk waktu yang lama, cahaya yang masuk melalui lubang Kilat Langit bisa terlihat. 
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Prajurit Istana Es Laut Utara, yang turun dengan tergesa-gesa untuk menghindari 
kehilangan inti dari Penyu Naga, dapat menghadapi orang-orang Yulin tanpa mengejar 
lama. 

Gemuruh! 

Getaran yang tidak bisa dirasakan di atas tanah bergema di seluruh gua bawah tanah. 

Prajurit Istana Es, yang memenuhi gua bawah tanah dengan obor yang menyala, dan 
prajurit Yulin, berbicara. 

Dan Jucheon, wakil raja, berbicara dengan tidak percaya. 

"Bahkan setelah diserang, dia masih hidup... huh..." 

"Kami datang ke sini untuk melihatnya juga, tetapi tubuh naga tidak dapat ditemukan, dan 
yang kami lihat hanyalah sebuah lubang." 

Moyong Kang menunjuk ke sebuah lubang besar di sisi kanan gua. 

Itu di sisi timur, dan tidak seperti lubang di gunung, lubang ini baru dibuat. 

Anehnya, naga itu, yang dianggap semua orang sudah mati, ternyata masih hidup. 

Itu adalah alasan mendasar bahwa kedua belah pihak yang mendambakan inti tidak 
bertarung. 

Gemuruh! 

Menonton gemetar bawah tanah, sepertinya binatang itu masih menggali terowongan. 

Retak! 

Retakan pecah di langit-langit, dan puing-puing berjatuhan. 

Itu cukup tidak stabil karena digali oleh naga ketika mencoba melarikan diri; daripada 
terowongan yang dibuat dengan benar, terowongan ini tidak memiliki dukungan. 

Jegal Sohi menatap langit-langit dan berbicara. 

"Pemimpin Moyong. Lebih baik kita mundur. Jika kita masuk lebih dalam ke dalam gua, 
langit-langit mungkin runtuh menimpa kita dan kita akan terkubur dalam es." 

Seperti yang dia katakan, mengejar naga itu berbahaya. 

Untuk saat ini, langit-langitnya baik-baik saja, tetapi jika mereka masuk lebih jauh ke 
dalam, tidak ada jaminan bahwa mereka dapat menyelamatkan hidup semua orang. 
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"Khm." 

Situasi di mana kedua belah pihak harus khawatir. 

Pada saat itu, Seol Young-gwi, sesepuh istana Es Laut Utara, berbicara dengan suara serius. 

"Raja! Kalau dipikir-pikir, jika naga itu terus mengebor lubang ke timur, itu akan mengarah 
ke danau." 

"Tidak!" 

Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka pada kata-kata itu. 

Jika naga terus menembus es dan mencapai Danau Baikal, tempat dermaga itu berada. 

Yang tidak begitu jauh. 

Kemudian air di danau akan masuk ke pulau melalui lubang yang digalinya. 

Bukan hanya orang-orang tertentu yang akan dikubur, semua orang akan mati. 

'Apa yang harus kita lakukan sekarang!' 

Moyong Kang bermasalah. 

Situasinya terlalu ketat untuk mengejar naga itu. 

Pada saat itu, sesepuh Oh Mubang menunjuk ke jalan bawah tanah. 

"Wakil Raja! Apakah kita melepaskan kesempatan ini? Lihat di sini!" 

Sulit untuk dilihat karena kerumunan itu besar, tetapi ketika mereka melihat ke tanah, 
cairan lengket ada di mana-mana dengan percikan api di sekitarnya. 

Meretih! 

Darah naga. 

Sepertinya dia menderita banyak kerusakan. 

"Naga itu terluka sekarang dan melarikan diri. Jika kita tidak mengikutinya dan 
membunuhnya sekarang, kita akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan di masa 
depan. Kita tidak bisa mundur!" 

"Lebih tua. Seperti yang Anda katakan, itu terluka, tetapi jika kita mengejarnya terlalu 
keras, dia bisa berakhir dengan terburu-buru keluar! " 

Seol Young-gwi keberatan dengan kata-kata Mubang. 
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Mendengar itu, Oh Mubang berbicara dengan nada frustrasi. 

"Bagaimana kamu berencana mengeluarkan binatang roh tanpa mengambil risiko apa pun? 
Jika kita melewatkannya sekarang dan naga itu muncul kembali nanti, bagaimana kamu 
berencana untuk menghentikannya?" 

"Bahwa..." 

Menjawab itu sulit. 

Jelas, semangat mengalahkan, naga jahat akan kembali untuk membalas dendam di Istana 
Es, yang membuatnya dipenjara. 

Jika yang diinginkannya hanyalah kebebasan, ia pasti sudah kabur sekarang. 

Grrrr-! 

Tanah bergetar. 

Semakin lama mereka menunda, semakin sulit untuk melakukan sesuatu. 

Ups! 

Oh Mubang menggigit bibirnya sebelum berbicara dengan Dan Jucheon. 

"Kami tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Raja! Kita harus maju dan memutuskan!" 

Dalam situasi itu, Jegal Sohi mengirim pesan telepati ke Moyong Kang. 

[Pemimpin Moyong. Kami ditahan. Apapun keputusan Istana Es, kita harus mundur 
sekarang. Mengejar itu bukan masalah.] 

Moyong Kang juga mengangguk setuju. 

Ada beberapa alasan mengapa mereka menginginkan inti, tetapi sebenarnya, Yulin ingin 
mengambilnya untuk mencegah Sekte Iblis mendapatkannya. 

Jika naga itu lari ke danau, mereka tidak perlu mengejarnya. 

Moyong Kang, yang memutuskan untuk mundur, akan memberi tahu Dan Jucheon bahwa 
mereka akan mengundurkan diri. 

Tapi dari jauh, seseorang muncul. 

"Raja!" 

Mata Dan Jucheon melihat ke arah itu. 
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Itu adalah Oh Young, sang letnan. 

Dia telah memerintahkan mereka untuk membawa Seol Yi-jeong yang lebih tua dan lima 
ratus prajurit di sisi lain gua, tetapi hanya satu dari mereka yang datang, dan mereka tidak 
terlalu jauh dari sisi lain. 

"Hah, ya... huh... kita punya masalah. Wakil raja!" 

Pria itu terengah-engah saat dia datang. 

Merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Dan Jucheon langsung bertanya. 

"Apa yang terjadi?" 

"Hah... ya... raja! Semua prajurit di gua telah dimusnahkan! " 

'!?' 

Dan Jucheon tercengang dengan apa yang dia dengar. 

"Apa? Bagaimana mungkin? Apakah Penyu Naga menyerang mereka?" 

"Hah...hah...tidak! Saya pergi ke sana untuk memberikan perintah Anda bersama dengan 
komandan. Mereka tampaknya telah diserang oleh kelompok yang tidak dikenal." 

"Grup yang tidak dikenal?" 

Dan Jucheon sudah memiliki cukup banyak hal untuk ditangani karena naga itu. 

Tetapi dia tidak bisa tidak terkejut dengan informasi baru yang diberikan kepadanya. 

Melihat sisi prajurit Istana Es yang tampaknya telah berubah serius, Moyong Kang juga 
kesulitan mencari tahu apa yang harus dilakukan. 

'Apa yang mereka bicarakan? Apakah ada orang lain yang menyerang Istana Es?' 

Itu berarti ada seseorang selain prajurit Istana Es, Yulin, dan Sekte Iblis. 

Pada saat itu, Sohi melihat sekeliling dan berbicara. 

"... tidak ada getaran." 

"Hah? Nona Jegal, apa maksudmu?" 

"Lihat. Seluruh gua bergetar sebelumnya, tetapi sekarang, saya tidak merasakannya." 

"Ah!" 
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Seperti yang dia katakan, getarannya telah berhenti. 

Gua, yang telah bergetar sampai saat itu, menjadi sunyi. 

'Apakah naga itu membuat lubang di danau? Tidak, kalau begitu...' 

Air dari danau akan mencapai mereka jika naga itu melarikan diri. 

Moyong Kang, berpikir bahwa ada sesuatu yang berubah, mencoba memberi tahu pihak 
Istana Es, yang berubah menjadi serius. 

Itu dulu. 

'Hah?' 

Sesuatu terasa aneh di terowongan tempat naga itu melarikan diri ke sisi timur pulau. 

Saat itulah Moyong Kang melihat dengan seksama ke sisi lubang itu. 

Astaga! 

"Kuak!" 

"Ak!" 

Tempat di mana orang-orang Yulin berkumpul. 

Dalam sekejap, sekelompok sepuluh orang terpotong menjadi dua. Itu seperti penyergapan. 

"Kami sedang diserang!" 

"Membela!" 

Kedok! Kedok! 

Sebagai tanggapan atas serangan mendadak itu, para prajurit Yulin dan para prajurit Istana 
Es mengeluarkan senjata mereka sekaligus. 

"Pedang Qi?" 

Dikatakan bahwa mereka yang ahli dengan pedang qi adalah orang-orang yang mencapai 
tingkat Maha Guru. 

Bingung, Moyong Kang melihat ke arah dari mana qi pedang balistik itu berasal. 

'Ah!' 
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Di sebelah timur, tempat naga itu pergi, pria tak dikenal yang mengenakan topeng besi dan 
lebih dari 30 orang dengan pedang berdiri di pintu masuk gua. 

Semuanya memiliki energi yang kuat. 

"Blade God Six Martial clan!" 

Dalam benak Moyong Kang, kisah yang diceritakan oleh Dan Juseong muncul di benaknya. 

Kelompok yang menipu raja Istana Es dan mengincar roh naga. 

"Blade God Six Martial clan!" 

Sudah pasti bahwa mereka kuat. 

Saat itu, seorang pria paruh baya yang tidak memakai topeng besi berbicara. 

"Saya tidak berpikir bahwa akan ada pengunjung ke Istana." 

Pria paruh baya itu tidak menyangkal identitasnya sama sekali. Mendengar itu, Moyong 
Kang berteriak marah. 

"Saya adalah pemimpin Moyong Kang, dari Pasukan Keadilan Yulin! Apakah Anda pikir 
Anda akan dapat melarikan diri setelah melakukan tindakan seperti itu? 

Merekalah yang membangunkan naga yang tertidur di Utara. 

Jelas bahwa mereka bertujuan agar seluruh pertarungan berakhir. 

Pria paruh baya, yang tampak terkejut dengan kata-kata 'Pasukan Keadilan Yulin', 
berbicara dengan senyum licik. 

"Pasukan Keadilan? Hmm, saya berencana untuk pergi setelah saya selesai dengan 
pekerjaan saya, saya kira rencana saya tidak akan berjalan sesuai rencana. 

Pria paruh baya itu mengangkat bel yang dipegangnya di tangan kirinya. 

Dan dia melambaikannya dengan ringan dan berbicara kepada orang-orang yang memakai 
topeng besi. 

"Saatnya bekerja." 

Saat bel berbunyi, warna biru jernih yang besar muncul dari senjata mereka. 

Woong! Woong! 
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Seseorang dapat memperkirakan tingkat seseorang dengan energi yang memancar dari 
tubuh. 

Ketegangan muncul di wajah semua orang, termasuk Moyong Kang dan Dan Jucheon. 

"... mereka semua adalah master di level superior." 

Yang mengejutkan, semua orang di topeng besi itu terampil. 

Beberapa level mereka bahkan tidak dapat diperkirakan. 

Pria paruh baya itu tertawa ketika dia melihat wajah gugup Yulin dan Istana Es. 

"Saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda tidak datang ke sini mencoba untuk 
mengingini inti itu. Hah?" 

Astaga! 

Pada saat itu, pria paruh baya itu melihat suara yang datang dari tempat yang jauh. 

Sebuah suara yang sepertinya ada sesuatu yang mendekat, dan dua mata yang bersinar 
dalam kegelapan. 

'A-apa?' 

Dalam sekejap mata, makhluk dengan mata bercahaya muncul. 

Makhluk yang terbang di udara mendarat di tanah di tengah kedua sisi, yang saling 
berhadapan. 

Gedebuk! 

Dari kepala, seolah-olah baju besi hitam telah melekat erat pada tubuhnya, memastikan 
tidak ada celah di sana. 

Semua orang menatap makhluk misterius itu, mengenakan baju besi hitam dengan tatapan 
bingung. 

Woong! 

'Apakah itu terbang?' 

'seseorang...?' 

Jika bukan karena cahaya di mata, semua orang akan mengira itu adalah manusia. 

Pria paruh baya itu mengerutkan kening ketika dia bertanya tentang keberadaan baru. 
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"Apa sih identitasmu ..." 

Astaga! 

Mata pria paruh baya itu melebar. 

Lengannya, yang telah menunjuk jarinya, tiba-tiba jatuh ke lantai. 

"Lenganku? Ackkkkkkk!" 

Sebuah suara datang dari dalam armor hitam orang tak dikenal itu. 

Tidak ada celah di armor itu, kecuali matanya, namun suara itu keluar tanpa teredam. 

"Bisakah kamu setidaknya melepaskan yang ada di kepalaku?" 

Sssss! 

Dengan kata yang tidak diketahui, helm armor hitam tiba-tiba menghilang, 
mengungkapkan identitasnya. 

Seorang pria muda dengan mata tajam, wajah putih bersih, dan rambut hitam panjang 
berkibar. 

Melihat itu, Jegal Sohi bergumam dengan suara gemetar. 

"Tuan, Tuan Chun?" 

Monster di dalam armor besi hitam itu adalah Lord of the Demonic Cult, Chun Yeowun. 

Source : 
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Chapter 423 
423: Nano Machine Advent (1) 

Wajah para pejuang Sekte Iblis yang menunggu Chun Yeowun untuk merespons tampak 
kaku dan tenang. 

Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan Tuhan mereka. 

Namun, ketika mereka berjaga-jaga, mereka melihat bahwa para prajurit Yulin dan para 
prajurit istana dari Istana Es Laut Utara sedang menuju ke bawah tanah. 

Ketakutan bahwa Tuan mereka, yang mengalahkan naga, akan kehilangan inti dari Penyu 
Naga membuat mereka kesal. 

'Bajingan sialan. Memang benar bahwa tidak ada orang bijak di depan harta karun itu.' 

Itu hanya seperti itu. 

Penyu Naga, yang membawa bencana saat hidup, berubah menjadi harta karun yang 
didambakan semua orang setelah mati. 

Sampai-sampai bisikan kehidupan abadi dan regenerasi tubuh mengubah setiap orang 
beriman menjadi bajingan serakah. 

'Tuan. Silakan bangun.' 

Semua orang ingin Chun Yeowun pulih dengan cepat. 

Mereka ingin dia menunjukkan kemarahannya kepada mereka yang mengungkapkan 
warna aslinya. 

Pada saat ini, ketidaksabaran menyebar. 

Meretih! 

"Oh?" 

Percikan api yang ada di tubuh Chun Yeowun tiba-tiba mulai bersinar lebih terang. 

Para pemuja yang berdiri di sekitar Tuhan segera mundur beberapa langkah karena 
mereka tidak ingin percikan api mengenai mereka. 

"Petir menjadi lebih kuat!" 

Wajah Enam Pedang yang mengawasinya menjadi gelap. 
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Namun, Chun Yeowun, yang seharusnya mengendalikan qi, tampaknya mengalami 
kesulitan. 

Tapi, kekhawatiran itu hanya sesaat. 

Weeeekkkk! 

Petir dan bunga api yang memanjang dalam bentuk lingkaran diserap ke dalam tubuh Chun 
Yeowun. 

Energi kuat terpancar dari tubuh Chun Yeowun, yang tidak mengeluarkan energi apa pun 
kecuali qi petir. 

"Ah! Akhirnya!" 

"Tuan!" 

Seperti yang diharapkan, Chun Yeowun berhasil menundukkan qi petir. 

Saat energi baru diserap, yang berada di tengah dantiannya, koeksistensi energi yang 
sebenarnya ada di tubuhnya. 

Tapi, 

"Ini tidak seimbang." 

Dibandingkan dengan energi iblis dan api Qilin, qi petir tampaknya tidak cukup. 

Dia menyerap qi yang dipancarkan oleh naga, sehingga untuk sementara meningkat, tetapi 
untuk menyeimbangkan petir dengan energi lain, diperlukan formasi dan keseimbangan qi 
petir yang konstan. 

Dan sumber itu adalah, 

"Aku harus memiliki inti itu." 

Hal baru dari tiga atribut lainnya secara alami diisi ulang ketika Chun Yeowun 
mengkonsumsinya. 

Berbeda dengan qi petir, energi lain akan pulih saat digunakan. 

Dengan cara yang sama, sepertinya dia hanya bisa menyeimbangkan semangat sejati dari 
empat energi di tubuhnya dengan inti naga yang dikenal memiliki energi tak terbatas. 

Ketika dia membuka matanya, para pemuja yang telah menunggu Chun Yeowun berteriak. 

"Wahhhh!!!!" 
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"Tuan telah bangun!" 

Hu Bong buru-buru berlari dengan jubah di tangannya, mencoba menutupi Chun Yeowun. 

Melihat itu, Chun Yeowun menyadari bahwa pakaiannya terbakar. 

Chun Yeowun, yang menutupi tubuh telanjangnya dengan jubah panjang, bertanya. 

"Apa yang terjadi? Hu Bong." 

Chun Yeowun merasakan bahwa banyak orang yang tinggal di tanah menghilang. 

Kecuali lebih dari tiga ratus orang berambut putih dari Istana Es Laut Utara, yang 
menyaksikan dari kejauhan dan para pemuja, tidak ada yang bisa dilihat. 

"Tuan! Beberapa saat yang lalu, orang-orang Yulin dan Istana Es Laut Utara turun untuk 
mendapatkan inti naga. " 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Hu Bong. 

Dia berharap orang-orang menginginkannya, tetapi dia tidak suka bagaimana mereka 
sebenarnya pergi. 

"Dan mereka?" 

Tidak semua prajurit Istana Es telah turun. 

Melihat orang-orang di kejauhan, sepertinya para pejuang itu mengawasi Sekte Iblis 
daripada mencoba untuk bertarung. 

Marakim-lah yang memberikan jawabannya. 

"Tuan. Mereka adalah prajurit dan pejabat langsung di bawah kendali raja Istana Es." 

"Pejabat?" 

"Aku bisa menjawabnya." 

Saat itu, Baekhyun yang berada di luar lingkaran pertahanan, mendekati Chun Yeowun. 

Sepertinya dia telah menunggu beberapa saat untuk menjelaskannya. 

"Tuhan, orang-orang itu ..." 

Pejabat kerajaan yang tersisa dari Istana Es adalah pengikut mantan raja yang telah 
meninggal. 

Mereka tidak mendukung Dan Jucheon, wakil raja, yang saat ini berkuasa. 
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Sudut bibir Chun Yeowun naik. 

"Bagus." 

"Hah?" 

"Mereka yang harus ditangani dan mereka yang berada di pihak kita dipisahkan." 

Wajah Baekhyun memucat mendengar perkataan Chun Yeowun. 

Kedengarannya biasa saja, tapi dia tidak bisa mengabaikannya. 

Dia tidak tahu tentang klan Jianghu, tetapi Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, adalah 
seseorang yang menepati janjinya. 

"Kita harus cepat." 

"Aku akan membawakanmu beberapa pakaian." 

"Tidak. Anda tidak perlu." 

Ketika mereka mencoba memanggil para pemuja untuk mengganti pakaian Chun Yeowun, 
dia menolak. 

Lagi pula, ada sesuatu yang harus dia uji. 

Itu adalah salah satu dari tiga fitur yang paling membuatnya penasaran. 

'Nano. Setelan Gatelinium Nano!' 

[Melengkapi setelan Gatelinium Nano.] 

Sssss! 

"Eh?" 

Banyak partikel hitam keluar dari tubuh Chun Yeowun dan menutupinya. 

Partikel hitam yang keluar diaglomerasi dan menutupi seluruh tubuh Chun Yeowun, 
menciptakan baju besi hitam yang sangat tipis. 

Menangis! 

Bahkan seluruh wajahnya telah ditutup, hanya menyisakan dua lubang untuk matanya. 

[Setelan nano telah dilengkapi.] 

Woong! 
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Augmented reality Nano terbuka dalam visi Chun Yeowun. 

Semua persiapan selesai saat partikel putih menggambar garis dan menandai informasi. 

Pada perubahan luar biasa yang terjadi, semua kultus terkejut. 

"A-armor telah dibuat!" 

"Tuhan, apa ini?" 

Setelan Gatelinium Nano terbentuk tanpa celah, membuatnya terlihat seperti bukan 
manusia. 

Dengan cara yang sama, penampilannya lebih terlihat seperti iblis sungguhan. 

Kata 'Dewa Iblis' terus mengalir keluar dari mulut semua orang. 

"Ini jauh lebih mencolok daripada yang kukira." 

Dia berpikir bahwa akan ada perubahan halus, tetapi melihat reaksi semua orang di sekitar, 
itu tampak jauh lebih boros. 

Chun Yeowun menjelaskan secara singkat sambil melihat Enam Pedang, Marakim, dan 
sesepuh Mong Mu. 

"Itu baju besi Nano." 

Wow! 

Dengan kata-kata itu, tubuh Chun Yeowun melayang ke udara. 

Sementara partikel medan magnet cahaya keluar dari kedua kaki setelan Nano. 

[Menggunakan gaya medan magnet dari kedua tangan, adalah mungkin untuk mengubah 
arah dan keseimbangan.] 

Tangan setelan itu juga memancarkan beberapa partikel medan magnet. 

Saat dia melayang ke udara, semua orang kagum. 

Chun Yeowun terbang pergi setelah mengucapkan dua kata kepada mereka. 

"Ikuti aku." 

Gemeresik! Astaga! 

Tubuh Chun Yeowun yang mengenakan setelan Nano terbang di udara dalam sekejap dan 
kemudian menghilang ke bawah tanah, yang tertusuk oleh Sky Flash. 
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Para pemuja, yang kagum dengan apa yang dilakukan Tuhan mereka, berteriak. 

"Wahhhhh!!!!" 

Hu Bong, yang melihat Chun Yeowun terbang, berbicara satu kata. 

"Armor nano!" 

Itu membuat jantungnya berhenti berdetak. 

Jegal Sohi bukan satu-satunya yang bingung ketika wajah di balik setelan Nano terungkap. 

Moyong Kang juga sama terkejutnya dengan penampilan Chun Yeowun. 

Armor apa yang ada di tubuhnya? Dan itu mengherankan baginya untuk melihat Chun 
Yeowun pulih dari penyimpangan qi dalam waktu yang singkat. 

'Ini...' 

Dan Jucheon, wakil raja istana, juga bingung. 

Sebelum Lord of Demonic Cult pulih, dia ingin menyerap inti dan meledakkan kekuatan 
internalnya, jadi dia tidak berharap pria itu muncul begitu cepat. 

'Bagaimana dia pulih begitu cepat setelah diserang oleh naga?' 

Bukan karena energi internal telah habis, tetapi tubuhnya telah mengambil terlalu banyak 
qi petir, dan untuk pulih dari itu, meskipun berada di tingkat Master Ilahi, itu akan 
memakan waktu lama. 

Mereka semua berpikir bahwa itu akan memakan waktu setengah hari atau lebih, tetapi ini 
terlalu cepat. 

"Tuan, Tuan Chun, saya senang melihat Anda selamat." 

Moyong Kang, yang bingung dan tidak yakin harus berbuat apa, berbicara dengan hati-hati. 

Jika Chun Yeowun muncul, maka tidak ada hal baik yang akan datang dari melawannya. 

Saat itu, Chun Yeowun berbalik ke arahnya dan membuka mulutnya. 

"Cukup menyegarkan, bagaimana orang yang mengingini barang milik orang lain 
mengkhawatirkanku." 

"Kak!" 

Moyong Kang terdiam mendengar kata-kata itu. 
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Itu karena dia tidak tahu bagaimana reaksi Chun Yeowun jika dia mengatakan hal lain. 

Namun, Istana Es Laut Utara tidak tinggal diam. 

"Apa yang kamu maksud dengan barang milik orang lain? Meskipun Lord Chun melakukan 
pekerjaan paling banyak, sebenarnya semua orang bergabung bersama untuk melawan 
naga, itu bukan milik hanya satu orang. " 

Di antara para tetua Istana Es, yang suka berperang, Oh Mubang, berbicara. 

Oh Mubang juga telah bergegas ke tempat naga itu untuk mengingini inti dan mendapatkan 
kekuatan untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. 

Seol Young-gwi juga datang untuk membantu. 

"Apa yang dikatakan penatua itu benar. Dan Tuan Chun. Saat Anda pulih di atas, kami 
hanya datang ke sini untuk mengkonfirmasi kematian naga. Tolong jelaskan 
kesalahpahaman yang Anda miliki ini. " 

Seol Young-gwi membuat alasan. 

Sejauh ini, mereka belum bisa langsung menduduki inti dari Dragon Turtle. 

Dia berpikir bahwa tidak peduli betapa hebatnya dia sebagai Tuhan, dia tidak dapat 
melakukan apa pun jika mereka belum mendudukinya. 

[Kerja bagus. Lebih tua.] 

Dan Jucheon, wakil raja, memuji Soel Young-gwi atas kata-katanya yang cepat. 

Dia juga tidak ingin menghadapi monster yang baru saja memulihkan kekuatannya. 

'Sayang sekali, tetapi karena Seol yang lebih tua harus membuat pembenaran untuk ini, 
saya pikir kita hanya harus berurusan dengan yang dari klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, 
dan membahas intinya di lain waktu.' 

Tidak ada hal baik yang keluar dari kehadiran orang-orang itu. 

Namun, ekspresi di pihak Yulin tidak bagus. 

Moyong Kang memandang mereka dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak 
setuju. 

'Apa?' 

Saat dia bingung. 
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Dentang! 

Chun Yeowun, yang berada di pintu masuk pembukaan, tiba-tiba muncul di depan Oh 
Mubang. 

'A-apa kecepatan yang luar biasa?' 

Tat! 

Secara naluriah, Oh Mubang mencoba melebarkan jarak, Memotong! 

"Kuak!" 

Buk, berguling! 

Dengan teriakan singkat, kepala Oh Mubang yang telah dipenggal kepalanya berguling-
guling di tanah. 

Seol Young-gwi, penatua di sebelahnya, terkejut dengan apa yang terjadi begitu cepat. 

"Tuan Chun! Apa apaan..." 

Memotong! 

Lengan kanan Seol Young-gwi melayang di udara bahkan sebelum dia bisa selesai 
berbicara. 

Ekspresi Seol Young-gwi terdistorsi dengan rasa sakit yang berasal dari tebasan, dan 
jeritan mengerikan meletus. 

"KUAACCCCKKKKKK!" 

Semua prajurit Istana Es terkejut ketika mereka melihat lengan berdarah itu. 

"Tidak mungkin!" 

Seorang penatua dipenggal kepalanya dan yang lainnya dipenggal lengan kanannya. 
Mereka berdua adalah Master Superior. 

Bahkan di luar Istana Es, para Superior Master diperlakukan dengan hormat, tetapi mereka 
tampak seperti anak-anak di depan Chun Yeowun. 

Chun Yeowun memandang Seol Young-gwi, yang mendengus kesakitan dan berbicara 
dengan suara dinginnya yang biasa. 

"Kamu terus membuat alasan yang bahkan tidak masuk akal." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Kuuuuu." 

'Apakah posisi kita sedang diubah di sini? Ini, ini tidak baik.' 

Baru saat itulah Dan Jucheon, wakil raja Istana Es, mengerti mengapa penampilan Moyong 
Kang dan Yulin berubah setelah kedatangan Chun Yeowun. 

Mereka tahu bagaimana Lord of the Demonic Cult akan bertindak. 

'Terlalu kuat.' 

Dia bisa dengan jelas merasakannya hanya dengan satu gerakan. 

Meskipun Dan Jucheon adalah salah satu yang terkuat di Utara, pria di depannya ini berada 
pada level yang sama sekali berbeda. 

'Bagaimana ini bisa terjadi?' 

Saat dia dalam keadaan shock, 

Pria paruh baya yang lengannya dipotong melambaikan bel dan berteriak. 

"Ak! Ki-bunuh bajingan itu!" 

cincin! 

Dengan suara bel, orang-orang bertopeng besi, yang telah menunggu dengan senjata 
mereka, bergegas ke Chun Yeowun. 

Astaga! 

"Hm." 

Chun Yeowun menatap mereka. 

Mereka berada di atas level Superior Master, tetapi seni bela diri yang mereka gunakan 
bukanlah milik klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Mata Chun Yeowun menyipit saat dia melihat mereka. 

'Mantan penguasa juga dikatakan mengenakan topeng besi.' 

Ada kemungkinan bahwa mantan penguasa kultus ada di antara mereka. 

Cara termudah untuk memeriksanya adalah dengan melawan mereka semua sekaligus. 

Chun Yeowun, dengan baju besinya, pergi untuk orang-orang di topeng besi yang bergegas 
ke arahnya. 
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Ssst! 

Dentang! Dentang! Dentang! 

Ketika Chun Yeowun dan topeng besi bertabrakan, seluruh gua dipenuhi dengan suara 
bentrok. 

Hanya suara bentrok dari pedang sudah cukup untuk mengguncang seluruh gua. 

Saat itu, Jegal Sohi berbicara dengan Moyong Kang. 

"Pemimpin Moyong! Sekarang adalah kesempatan kita! Kita harus mundur!" 

Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi jika Chun Yeowun ternyata dalam suasana hati 
yang buruk setelah pertarungan. 

Moyong Kang juga mengangguk saat dia setuju dan berbicara dengan Dan Jucheon. 

[Wakil Raja, seperti yang Anda lihat, kita harus mundur sekarang. Saya tahu bahwa tidak 
ada hal baik yang akan keluar dari mencoba menyentuh barang-barang Tuan Chun.] 

Wajah Dan Jucheon mengeras. 

Itu memalukan, tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. 

Dan Jucheon diam-diam memerintahkan anak buahnya. 

"Mundur dengan cepat!" 

Semua prajurit menganggukkan kepala dan bergerak mundur. 

Lorong yang dibuat oleh naga itu begitu lebar sehingga bahkan jika mereka semua 
bergerak sekaligus, itu tidak sempit. 

Mereka sedang terburu-buru untuk kembali ke permukaan, tapi Dan Jucheon tiba-tiba 
berhenti dan mengangkat tangannya. 

Akibatnya, Istana Es dan para prajurit Yulin berhenti. 

Seseorang sedang berjalan ke dalam gua yang gelap. 

Moyong Kang, yang mengerutkan kening pada itu, berbicara dengan suara bingung. 

"Raja Kegelapan!" 

Yang berjalan masuk adalah Great Guardian, Marakim. 

Marakim menghunus pedangnya dari pinggang. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Kedok! 

Dengan suara pedang ditarik keluar dari sarungnya, dia mengarahkannya ke Yulin dan 
pasukan Istana Es Laut Utara. 

"Dengan nama Tuhan kita. Kalahkan semua orang yang memberontak dan bunuh mereka!" 

Woong! Woong! Woong! 

Begitu kata-katanya jatuh, banyak bendera putih dan hitam berkibar di lorong gelap di 
belakang Marakim. 

Ratusan pedang menyala dalam kegelapan. 

Semua orang menahan napas saat melihat orang-orang memancarkan energi yang sangat 
besar dengan nafsu darah yang ganas. 

Mengepalkan! 

Bahkan Moyong Kang dan Dan Jucheon, yang memegang pedang mereka, takut akan nyawa 
mereka. 

'... ini yang terburuk.' 

Akankah situasi ini berjalan baik dengan fase 'regresi dan dilema'? 

Bayangan keputusasaan menyelimuti para prajurit Istana Es Laut Utara dan pasukan Yulin. 

Source : 
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Chapter 424 
424: Nano Machine Advent (2) 

Apakah orang-orang sadar bahwa ketika seekor tikus terpojok oleh seekor kucing, tikus itu 
menggigit kucing itu? 

Itu sama dengan Dan Jucheon, wakil raja istana, yang bingung. 

Kenyataannya, satu-satunya orang yang dia takuti adalah Penguasa Sekte Iblis, Chun 
Yeowun. 

Meskipun Sekte Iblis adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas di wilayah Jianghu, Istana 
Es Laut Utara adalah hegemon Utara, dan dia adalah salah satu orang terkuat di Utara. 

'Mereka telah memandang rendah saya!' 

Tatapan Dan Jucheon tertuju pada satu orang. 

Di antara setiap prajurit, hanya ada satu orang yang bisa menjadi lawannya. Itu adalah Raja 
Kegelapan, Marakim. 

[Pemimpin Moyong. Aku akan berurusan dengan Raja Kegelapan. Bisakah kamu berurusan 
dengan salah satu dari ketiganya di sana?] 

Pada pesan telepati, Moyong Kang melihat salah satu dari tiga yang dimaksud Dan Jucheon. 

Seorang pria berotot dengan janggut besar, itu adalah Ko Wanghur, salah satu dari Enam 
Pedang. 

'Untuk mencapai tingkat Master Unggul di usia yang begitu muda.' 

Bukan hanya itu. 

Itu sama dengan pemuda berkerudung di sebelah Ko Wanghur. 

Hanya dengan melihat mereka, jelas bahwa mereka berdua berusia pertengahan dua 
puluhan, tetapi mereka berdua adalah Master Superior. 

'Keduanya baik-baik saja, tapi orang itu masalahnya.' 

Orang yang membuat Moyong Kang merasa tidak nyaman adalah pria paruh baya yang 
kuat dengan baju besi biru. 

Yang dia dengar. 
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Pendekar pedang dengan reputasi tinggi, pria yang menunjukkan keahliannya dalam 
pertempuran antara Sekte Iblis dan Kekuatan Jahat. 

'Keduanya di awal mekar mereka, tapi pria itu, Mong Mu akan sangat sulit untuk dihadapi.' 

Jika dia harus berurusan dengan seseorang, dia lebih suka berurusan dengan seseorang 
yang lebih kuat. 

Kedua Superior Master dapat ditangani oleh para tetua Istana Es Laut Utara. 

Namun, jika mereka bertarung, Sekte Iblis akan menganggap mereka sebagai musuh 
mereka. 

Melihat Jegal Sohi dengan hati-hati, dia memperhatikan bagaimana dia juga mengangguk 
pada rencananya. 

Untuk itu, Moyong Kang menanggapi permintaan Dan Jucheon. 

[Dimengerti. Mari kita coba dan selesaikan masalah ini dengan bekerja sama.] 

[Dimengerti!] 

Hanya ada satu jawaban. 

Mereka semua harus mengakhiri pertempuran mereka sebelum Lord of the Demonic Cult 
berurusan dengan anggota klan Blade God Six Martial. 

Kedok! 

"Jangan takut! Aku akan memimpin!" 

Ssst! 

Saat Dan Jucheon menghunus pedangnya, hawa dingin menyebar ke mana-mana. 

Dia relatif kelelahan karena harus berurusan dengan Penyu Naga. Namun, dia adalah 
seorang Maha Guru yang bisa menggunakan qi dingin. 

Jika dibandingkan dengan lima prajurit terkuat, dia tidak akan terdorong terlalu jauh. 

apa! 

Marakim dan Dan Jucheon, yang terbaik di kedua sisi, memimpin. 

Saat kedua pria itu memimpin, para pejuang dari kedua belah pihak maju serempak. 

"Waaaaa!!!" 
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Gua yang dibangun naga itu berubah menjadi medan perang. Pertarungan sengit mulai 
terjadi. 

'Ini tidak bisa dibandingkan dengan putra mahkota.' 

Pedang Dan Jucheon sangat dingin sehingga es terbentuk setiap kali pedangnya melayang 
di udara. 

Sama seperti Marakim yang terkejut, Dan Jucheon tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya. 

Cho! 

Pertama, untuk segera menaklukkan lawan, Dan Jucheon menggunakan Pedang Dewa Putih 
Es. Namun, Marakim mengelak dari serangan itu meskipun sangat dekat untuk dipukul. 

Dan tiba-tiba bergerak di belakangnya untuk menyerang. 

'Dia disebut Dewa Angin. Kecepatan yang luar biasa!' 

Sebelum pedang itu bahkan bisa menyentuh punggungnya, perisai es terbentuk di 
sekelilingnya. 

Dia untuk sementara akan mencapai pertahanan yang lebih baik daripada perisai jika dia 
berhasil menghasilkan lebih dari enam lapis perisai dengan Pedang Dewa Putih Es. 

Chachachacha! 

Dua Puluh Empat Pedang Iblis yang dibuka oleh Marakim terus memecah es. 

Sementara itu, Dan Jucheon membuka teknik kaki ringan saat dia memutar tubuhnya dan 
membidik jantung dengan menggeser pedangnya ke tangan kirinya. 

Astaga! 

Marakim melakukan guling belakang agar tidak terkena pukulan. 

Dan Jucheon mengerutkan kening. 

'Dia menghindari ini? Dia menyebalkan.' 

Dia selalu berpikir dia belum pernah bertemu lawan yang tepat sejak dia mencapai tingkat 
Maha Guru. 

Namun, ketika dia akhirnya bertemu dengan orang berbakat dengan level yang sama 
dengannya, rasanya dia tidak kuat. 
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"Kita harus menaklukkan mereka dengan cepat." 

Seolah-olah itu adalah pertempuran hidup dan mati, mereka semua putus asa, semua 
karena Chun Yeowun. 

Pada akhirnya, Dan Jucheon memutuskan untuk menghindari pertempuran yang tidak 
berguna. 

'Tubuh Baru Tingkat Kedelapan!' 

Siapa pun yang mencapai tingkat kedelapan dikenal sebagai makhluk tertinggi di Utara. 

Jjjjjak! 

Uap putih terbentuk di sekitar tubuh Dan Jucheon, lalu embun beku mulai terbentuk di 
sekujur tubuhnya. 

Sepertinya apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi es. 

"Raja kegelapan! Mari kita akhiri ini!" 

Pedang Dan Jucheon menciptakan es putih tebal dan mencoba menyudutkan Marakim, 
yang bergerak bebas. 

'Hm!' 

Marakim menilai bahwa akan sulit untuk terus menghindari serangan ketika lawan sudah 
habis-habisan, jadi dia meningkatkan energi internalnya sepuluh kali lipat dan membuka 
Dua Puluh Empat Pedang Iblis lagi. 

Chachahcahcang! 

Pedang kedua orang itu bertabrakan di udara, menyebabkan percikan api. 

Seperti konfrontasi sengit mereka, Moyong Kang juga terlibat dalam pertempuran dengan 
Mong Mu. 

Meskipun mereka adalah pemimpin yang berpengalaman dalam klan dan sekte, ini adalah 
pertama kalinya mereka saling bertarung. 

Mong Mu, yang telah berurusan dengan para penguasa Pasukan Jahat secara langsung, 
berada di atas angin dalam konfrontasi ini. 

"Haha! Baik sekali!" 

Chachachahcang! 
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Dia sangat bersemangat sehingga dia tertawa saat dia bertarung. 

'Saya senang!' 

Tidak seperti dia yang penuh keberanian, Moyong Kang tidak sabaran. 

Itu sama dengan Dan Jucheon. 

Jika mereka tidak bisa bergegas dan mengakhiri pertempuran mereka, mereka tahu 
bagaimana situasinya akan terbalik, dan itu membuat mereka takut. 

'Kami punya nomornya!' 

Dalam hal prajurit, karena Yulin dan Laut Es menggabungkan kekuatan mereka, prajurit 
mereka melebihi enam ratus. 

"Masalahnya adalah eksekusi." 

Kultus Iblis, termasuk Enam Pedang dan prajurit lainnya, memiliki tingkat Super Master ke 
atas dan dalam kondisi baik. 

Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menjatuhkan pemimpin mereka. 

Seperti yang diperkirakan, para tetua Istana Es Laut Utara bekerja sama untuk 
menaklukkan Ko Wanghur dan Hu Bong. 

'Jika kita tidak bisa mengendalikan mereka, kita akan dirugikan.' 

Di medan perang, seseorang harus selalu menaklukkan yang levelnya lebih tinggi. 

Karena yang levelnya lebih tinggi adalah yang pertama menyerang musuh dan mundur, 
mereka harus dijatuhkan. 

'Ugh, jika lenganku masih utuh, aku tidak akan berjuang sebanyak ini melawan anak kecil.' 

Penatua Seol Young-gwi menghadap Ko Wanghur. 

Dia kehilangan satu tangan, dan karena itu, dia kehilangan banyak keseimbangan. 

Awalnya, dia bisa mengalahkan anak itu, tetapi keseimbangan dalam gerakannya rusak, 
yang mengarah ke konfrontasi tingkat yang sama. 

'Jika orang ini tidak terluka, saya akan didorong mundur.' 

Ko Wanghur bisa merasakan itu. 

Keahlian bela diri Seol Young-gwi sangat detail meski harus menggunakan satu tangan saja. 
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Jika lengannya yang lain tidak dipotong, Ko Wanghur akan berada dalam bahaya. 

Astaga! 

'Saya memblokirnya dengan energi saya, tetapi qi dingin menembus tubuh saya.' 

Ini adalah pertama kalinya dia bersaing dengan master yang menggunakan qi dingin, yang 
membuatnya semakin sulit untuk bertarung. 

Dia harus menundukkan lawannya sambil menjaga jarak minimal dengan lawan. 

'Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita dapat menaklukkan mereka dengan 
kekuatan kita sendiri bahkan jika Tuhan tidak campur tangan.' 

Sama seperti Istana Es dan Yulin berpikir untuk melarikan diri, para pejuang dari Sekte 
Iblis berjuang dengan rasa kewajiban untuk menunjukkan kepada Tuhan mereka seberapa 
kuat mereka telah menjadi. 

Tidak ada yang berkelahi tanpa alasan. 

Sejak awal, medan perang di dalam gua menjadi semakin intens, Sementara itu, 

'A-monster macam apa dia?' 

Pria paruh baya yang lengannya dipotong tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. 

Dia tidak tahu apakah dia benar-benar melihat monster atau membayangkannya. 

Kwak! 

Ketika tangan Chun Yeowun dengan Nano Suit menyentuh kepala mereka, prajurit 
bertopeng besi itu mati. 

Lima dari prajurit topeng besi sudah mati karena kepala mereka patah. 

Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. 

Hal yang sama terus terjadi berulang-ulang, dan Chun Yeowun sepertinya tidak 
mengerahkan kekuatan apa pun. 

Chachang! 

"Bukan kamu." 

Kwa! Kwaak! 

"Kuaakkkk!" 
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Setelah memeriksa keterampilan pedang setiap pria bertopeng, Chun Yeowun akan 
membunuh mereka tanpa ragu-ragu. 

Seolah-olah dia sedang melakukan proses verifikasi. 

Tentu saja, tidak semua orang di topeng besi itu lemah. 

Bang! 

Energi internal yang terbentang dari kepalan tangan seorang master bertopeng besi 
menghantam punggung Chun Yeowun, yang berurusan dengan tiga orang pada saat yang 
bersamaan. 

Wow! 

Seiring dengan suara sesuatu yang meledak, tinju itu bahkan tidak menyentuh 
punggungnya sebelum energinya menyebar. 

"Tidak, bagaimana energi bisa menyebar? Armor apa itu?" 

Pria paruh baya itu terkejut ketika dia melihat Nano Suit memblokir energi. 

Bahkan jika serangan itu berhasil dibubarkan, fakta bahwa Chun Yeowun bahkan tidak 
bergerak membuatnya semakin mengejutkan. 

[Membubarkan dampak serangan energi terkonsentrasi.] 

'Bagus.' 

Chun Yeowun menanggapi Nano. 

Logam Gatelinium dapat menyerap dan menahan sejumlah besar energi, bahkan qi petir 
dari Penyu Naga. 

Jika setelan itu bisa menangani sebanyak itu, serangan sederhana bahkan tidak akan 
menggoresnya. 

"Kak!" 

Mungkin kesal karena serangannya diblokir, master bertopeng besi mencoba 
menggunakan serangan yang sama lagi. 

Tidak mungkin Chun Yeowun membiarkannya begitu saja. 

Ketika Chun Yeowun mengulurkan tangannya ke arah master bertopeng besi, pedang api 
hitam muncul di udara dan bentrok dengannya. 
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Cha! Tatak! 

Sebagai seorang master yang tampaknya berada di atas level Master, yang bertopeng besi 
memantul ke belakang. 

apa! 

Saat dia terbang cukup jauh ke belakang, master dalam topeng besi akhirnya berada di 
antara pertempuran Yulin dan Sekte Iblis. 

"Eh?" 

Moyong Kang terkejut ketika dia melihat seseorang tiba-tiba menghentikan pertarungan 
mereka dan mundur. 

Yang bertopeng besi semuanya adalah Superior Master, dan tidak mungkin Moyong Kang 
bisa menyerang mereka dengan sembarangan. 

Makanan! Retak! 

Topeng besi terbelah dua dan jatuh ke lantai. 

Dia terbang mundur karena dampaknya, tetapi dia tidak dapat menghindari serangan dari 
pedang api hitam. 

Namun saat wajahnya terungkap, Moyong Kang terkejut. 

"I, ini tidak mungkin..." 

Darah menetes dari rambut putihnya yang berantakan dan wajahnya yang penuh kerutan, 
tetapi ketika dia melihat enam segel di dahinya, Moyong Kang tahu siapa dia. 

"Santo Gu Jung!" 

Identitas lelaki tua yang tersembunyi di balik topeng besi itu adalah Saint Gu-jung, mantan 
kepala kuil Shaolin. 

Dia adalah orang suci terkenal yang menghilang delapan belas tahun yang lalu. 

Moyong Kang yang sudah lama berada di Yulin mengenali wajah pria itu karena memiliki 
hubungan dekat dengan Saint Gu-jung. 

"Santo! Bagaimana Anda bisa berpihak pada Dewa Pedang Enam Bela Diri ... ya? " 

Astaga! 
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Dia mendekati pria itu dan mencoba berbicara dengannya, tetapi Moyong Kang tiba-tiba 
meningkatkan jarak saat pria itu membuka Shaolin Dragon Tide dengan tangannya. 

'Kenapa dia menyerangku?' 

Saint Gu-jung adalah orang yang baik hati. 

Dia adalah seorang pria yang mengabdikan dirinya untuk keadilan dan tetap rendah hati 
meskipun memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa setara dengan lima prajurit 
terkuat, dan dia belajar setengah dari tujuh puluh dua ritus Shaolin. 

Sungguh mengejutkan melihat pria seperti itu menyerangnya. 

"Santo! Apa ini! Apakah kamu tidak ingat saya? Moyong..." 

"..." 

Dia terus mengumumkan dirinya sendiri, berpikir bahwa pria itu akan mengenalinya, 
tetapi orang suci itu terus menatap Moyong Kang dengan mata kosong seolah-olah dia 
tidak tahu apa-apa. 

'Ah!' 

Tidak ada cahaya di matanya. 

Aneh seolah-olah pria itu tidak memiliki emosi atau pikiran yang mengalir di benaknya. 

Moyong Kang tidak menyukai apa yang dia lihat, saat dia melihat orang suci itu 
mengumpulkan energi ke dalam tinjunya sekali lagi, dan kemudian Saint Gu-jung terbang 
ke tempat di mana Lord of the Demonic Cult berada. 

"Eh? Santo!" 

Sepertinya pria itu hanya memikirkan Chun Yeowun. 

'Apa yang terjadi pada Saint Gu-jung untuk bertindak seperti ini dan mengikuti klan Bela 
Diri Enam Dewa Pedang?' 

Namun, selain Moyong Kang yang terkejut, ada banyak orang yang sama terkejutnya. 

"Tidak mungkin! Itu adalah Pedang Bunga Plum Keempat Belas!" 

"Tidak! Yang itu! Tuan bertopeng besi itu menggunakan pedang keberuntungan!" 

"Dia-dia menggunakan pedang klan Wudang?" 
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Yang mengejutkan, di antara para master dalam topeng besi, beberapa termasuk dalam 9 
klan besar. 

Selain itu, gerakan mereka sangat halus sehingga sudah pasti bahwa mereka semua adalah 
kursi teratas di faksi mereka. 

"Pedang Empat Raja!" 

Bahkan di Pasukan Jahat, tidak banyak yang menggunakan Pedang Empat Raja. 

Masalahnya adalah sangat sedikit orang yang berlatih seni bela diri seperti itu, dan hanya 
keturunan langsung dari klan yang diajarkan. 

Tidak mungkin klan besar mana pun akan mengajar atau membiarkan orang luar mencuri 
seni bela diri mereka. 

"A-apa artinya ini?" 

Source : 
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Chapter 425 
425: Nano Machine Advent (3) 

Pengguna seni bela diri di topeng besi menggunakan seni bela diri dari akademi dan klan 
bergengsi, namun identitas mereka tidak diketahui. 

Kehadiran mereka mengejutkan para pejuang Yulin. 

Hanya ada satu hal yang mereka semua tebak. 

'Mungkinkah mereka semua tersesat?' 

Moyong Yeon, yang melihat wajah Saint Gu-jung dari topeng besi yang retak, berspekulasi 
hal yang sama seperti yang lain. 

Tetapi bahkan jika mereka menebak, tidak ada cara bagi mereka untuk membuktikannya 
atau mendapatkan jawaban. 

Berurusan dengan para pejuang kultus Iblis itu menakutkan, dan sekarang mereka harus 
menerobos dengan segala cara. 

Kwak! 

Namun, mereka segera jatuh ke dalam masalah serius. 

Setengah dari prajurit bertopeng besi telah dibunuh oleh Chun Yeowun. 

Bahkan jika teknik klan besar digunakan, hasilnya tidak berubah. 

Tidak ada seorang pun di topeng besi yang bisa menggunakan lebih dari tiga serangan. 

'Pria itu bukan manusia. Kita perlu menemukan prajurit dan bergerak.' 

Jika hal-hal terus seperti ini, itu akan menjadi hasil terburuk bagi semua orang. 

Ada konspirasi yang diplot oleh klan Blade God Six Martial, dan alih-alih menggali ke 
kedalaman plot, mereka akan dimusnahkan karena Yulin mengeluarkan senjata mereka ke 
arah Demonic Cult yang telah mereka bentuk aliansinya. 

'Ini bukan. Ini harus segera dihentikan.' 

Moyong Yeon berhenti berkelahi dan buru-buru menuju Moyong Kang. 

Di sisi lain, pria paruh baya dari klan Blade God Six Martial, Byeok Liu, melihat ke dalam 
gua dengan kaget. 
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Dia menjulurkan lidahnya sambil berpikir. 

'Bagaimana dia bisa bertarung melawan Pasukan Roh ...' 

Pasukan Roh. 

Sebuah unit tempur yang telah dibangun setelah waktu yang sangat lama di klan Blade God 
Six Martial. 

Mereka diciptakan untuk satu-satunya tujuan pertempuran, dan pasukan itu selesai setelah 
sepuluh tahun mengumpulkan master terkenal Jianghu. 

'I-Dewa Iblis, itu tidak mungkin.' 

Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Lord of the Demonic Cult akan datang ke Utara. 

Jika dia tidak datang, klan Blade God Six Martial akan mampu memusnahkan prajurit Istana 
Es Laut Utara hanya dengan 20 anggota Pasukan Roh. 

Dia seharusnya mendengarkan Blade Lord, yang hanya meminta mereka untuk 
mendapatkan inti dan mundur. 

Hanya masalah waktu sebelum mereka semua dimusnahkan oleh Chun Yeowun. 

Dia tidak tahu apakah salah satu dari mereka berasal dari Sekte Iblis, tapi sampai sekarang, 
Chun Yeowun membunuh setiap master bertopeng besi tanpa ragu-ragu. 

'Tolong, saya harap ini selesai.' 

Tatatatak! 

Setelah berlari beberapa saat, Byeok Liu sampai di ujung gua. 

Pemandangan yang menakjubkan ada di akhir. 

Ada cangkang kura-kura raksasa, seukuran gunung kecil, dan lebih keji dan lebih besar dari 
tiga kepala naga adalah satu kepala, yang tergeletak di lantai. 

Mayat naga yang mencoba melarikan diri. 

Percikan! 

Kejutan petir yang kuat melonjak ke atas dari atas cangkang naga, yang tampak seperti 
gunung. 

Hanya bagian tengah cangkang yang dibuka, dan sesuatu yang tidak biasa tampaknya 
terjadi di luar. Semuanya tampak dipenuhi dengan percikan api. 
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Di dekat naga, Slaughter Blade Master bergerak, membongkar bagian-bagian naga. 

"Selamat tinggal Liu!" 

Kemudian seorang pria paruh baya dengan janggut mendekati Byeok Liu yang sedang 
berlari. 

Dia adalah Woo Jin-chang, salah satu dari Enam Master Bela Diri. 

Dia bertanya pada Byeok Liu, yang kehilangan satu tangannya. 

"Kok kamu sendirian disini? Jangan bilang, kamu mendapat masalah dengan Yulin dan 
Istana Es Laut Utara?" 

"Seolah-olah itu bisa terjadi!" 

Setelah menanggapi dengan tajam, Byeok Liu memelototi pria paruh baya lain dengan bulu 
putih. 

Dia adalah Won Sang-ho, penatua ke-6 Istana Es. 

Namun, identitas aslinya adalah Won Sang-ho, salah satu master dari klan Blade God Six 
Martial, yang dikirim ke Utara sebagai mata-mata bertahun-tahun yang lalu. 

"Apa yang kamu lakukan selama ini! Menguasai!" 

Byeok Liu berteriak pada Won Sang-ho yang bingung. 

"Chun Yeowun sialan itu, dia seharusnya pulih dari serangan yang dia terima dari naga, jadi 
bagaimana dia muncul di sini?" 

"A-apa? Tidak mungkin! Saya melihatnya dengan kedua mata saya sendiri dan melihat 
bahwa Lord of the Demonic cult sedang dalam masalah. Dia disambar petir dari tiga kepala 
naga pada saat yang sama, bagaimana dia bisa baik-baik saja ... " 

Hanya setelah mengkonfirmasi itu, Won Sang-ho memberi tahu orang lain. 

Percaya itu, mereka semua pergi ke proses pembongkaran naga dan melawan Yulin. 

"Di tangan iblis itu, lebih dari setengahnya sudah mati, bisakah kamu mencari alasan untuk 
apa yang terjadi? Lihat saja adegan itu... Kuka!" 

Saat lengannya mati rasa, Byeok Liu menyentuh kain yang menekan lukanya. 

Woo Jin-chang, yang menyadari keseriusan berita bahwa setengah dari pasukan Roh telah 
mati, berbicara. 
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"Sepertinya mustahil bagi pasukan untuk mengalahkan iblis itu." 

Awalnya, tujuan pasukan roh sudah ditentukan sebelumnya. 

Itu untuk menghilangkan sisa kekuatan Yulin dan Istana Es. 

"Tuan Pembantaian?" 

Byeok Liu bertanya sambil melihat percikan api dari cangkang naga. 

Untuk itu, Woo Jin-chang menggelengkan kepalanya dan menjawab. 

"Belum." 

"Haa... ini tidak mungkin." 

Byeok Liu menghela nafas. 

Slaughter Blade Master adalah orang yang rakus, cukup untuk mengingini inti dari Spirit 
Beast untuk dirinya sendiri. 

Dia menolak permintaan untuk mundur atau mendapatkan bala bantuan demi 
mendapatkan inti. 

Jika bukan karena para prajurit yang dia bawa, dia tidak akan pernah bisa mematahkan 
tubuh naga itu. 

Jika saja Raja Pedang mengetahui bahwa salah satu dari Enam Master Bela Diri 
menyembunyikan ambisinya, Byeok Liu bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. 

'Bahkan jika dia benar-benar menyerap inti menghadapi Chun Yeowun masih tidak 
mungkin. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Apakah dia berencana 
menggunakan Dewa Iblis sebagai alasan?' 

Sebaliknya, mereka seharusnya berpikir tentang bagaimana mereka akan keluar dari 
tangan iblis. 

Byeok Liu bertanya apa yang awalnya akan dia tanyakan. 

"Apakah penyesuaiannya sudah selesai?" 

Mendengar kata-kata itu, Woo Jin-chang menjawab dengan ekspresi lega. 

"Untungnya, itu sudah selesai." 

"Itu bagus. Cepatlah sebelum iblis itu datang..." 
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Sebelum Byeok Liu bisa selesai berbicara, suara berdebar memasuki telinga mereka. 

Astaga! 

Mendengar suara yang familiar itu, wajahnya menjadi kaku. 

"Sial!" 

Byeok Liu kembali ke gua dan melihatnya dengan mata yang tajam. 

Sesuatu melintas dalam kegelapan; mata putih tampak mendekati mereka dengan 
kecepatan tinggi. 

"A-apa itu?" 

Woo Jin-chang, Blade Master, yang tidak tahu apa-apa tentang itu, bertanya pada Byeok Liu. 

"Dewa Iblis." 

"Apa?" 

"Sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Musuh mendekati kita! Hentikan apa 
yang kamu lakukan dan masuk ke formasi! " 

"Iya!!!" 

Kedok! Kedok! Rrrng! 

Mendengar teriakan Byeok Liu, orang-orang yang sibuk membongkar naga itu 
menghentikan apa yang mereka lakukan dan mencabut pedang mereka dari pinggang 
dengan harmoni yang sempurna. 

Akhirnya, makhluk yang terbang di udara memancarkan cahaya putih tiba di tempat mayat 
naga itu berada. 

Astaga! Dentang! 

Chun Yeowun, dalam setelan Nano hitam, berlutut dengan satu lutut saat dia mendarat di 
tanah dari ketinggian. 

Pemandangan yang mendebarkan bagi yang melihatnya. 

Ketegangan terlihat di mata orang-orang yang tergabung dalam unit Slaughter Blade 
Master. 

Astaga! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Helm armor berserakan, memperlihatkan wajahnya. 

Rambut panjang, wajah putih, dan mata tajam. 

Tidak diragukan lagi, Dewa Iblis. 

'Nano. Jika kita mendarat seperti ini, kita akan diserang.' 

Karena terbang menggunakan medan magnet, Chun Yeowun menyerahkan pendaratannya 
kepada Nano. 

Untungnya, lawan terlalu tegang untuk bergerak ketika mereka melihat Chun Yeowun. 

Nano mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. 

[Pendaratan penerbangan Nano suit adalah pendaratan superhero yang banyak digunakan. 
Ini digunakan untuk menekan energi.] 

'... tidak buruk untuk mendarat di lututku sebelum mendapatkan kembali keseimbanganku. 
Tapi jangan.' 

[Dimengerti.] 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya saat dia bangkit dari satu lutut. 

Meskipun kehadiran lebih dari seratus orang, semuanya diam. 

Kekuatan luar biasa yang dia pegang. 

Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, tidak ada satu orang pun yang bergerak untuk 
menyerang. 

"Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. Tidak ada tempat bagi kalian untuk pergi. " 

Chun Yeowun mengolok-olok mereka. 

Kultus Iblis, Yulin, dan Istana Es semuanya ada di sisi lain. 

Melirik cangkang naga, Chun Yeowun berbicara kepada mereka. 

"Jika Anda mengincar barang orang lain, Anda selalu harus membayar harganya." 

Kooooo! 

Energi yang kuat mulai memancar dari tubuhnya, bersama dengan ketakutan yang luar 
biasa meningkat di lawan. 
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Tidak mungkin mereka bisa menahan energi dari seseorang yang berada di tingkat Guru 
Ilahi. 

'M-monster!' 

Orang-orang Master Pedang Pembantaian kehilangan semangat juang mereka bahkan 
sebelum bentrok pedang dengan Chun Yeowun sampai Byeok Liu buru-buru berteriak. 

"Dewa Iblis! Apakah Anda benar-benar dapat bertindak seperti ini terhadap kami? " 

"Hah?" 

Byeok Liu mengambil bel dan mengocoknya. 

Gedebuk! 

Gedebuk! Gedebuk! 

Seseorang perlahan berjalan keluar dari salah satu sudut gua. 

Yang masuk mengenakan topeng besi yang sama dengan mereka yang melawan Chun 
Yeowun di pintu masuk. 

Jika ada, energi yang satu ini tampak jauh lebih berantakan. 

Pakaiannya hampir pada tingkat compang-camping, dan seluruh tubuhnya ditutupi bekas. 

cincin! 

"Buka topengmu." 

Pada cincin dan perintah Byeok Liu, pria bertopeng besi melepasnya. 

Wajah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, alis putih, dan janggut putih panjang. 

'!!!' 

Saat melihat wajah dan tubuh penuh bekas luka, wajah Chun Yeowun mengeras. 

'Tidak mungkin!' 

Bahkan jika dia tidak pernah melihat wajahnya, mungkin karena dia memiliki darah yang 
sama? 

Chun Yeowun secara naluriah bisa merasakan siapa lelaki tua itu. 

"Kahhahahahahaha! Saya kira Anda mengenalinya. Kakekmu, Chun Inji." 
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Identitas pria yang matanya tampak mati. 

Mantan penguasa Sekte Iblis, Chun Inji. 

Dia adalah orang yang memberikan identitasnya pada Baekhyun. 

'Terima kasih Tuhan. Penyesuaian dilakukan tepat waktu.' 

Byeok Liu merasa lega. 

Melihat reaksi Chun Yeowun, rencananya berhasil. 

Saya tidak membawa orang ini untuk menggunakannya dengan cara ini, tetapi ternyata 
membantu. 

'Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan, tapi saya benar-benar beruntung. Kukuku!' 

Mereka memasuki gua es beku tempat naga itu disegel, dan mereka menemukan mantan 
penguasa, Chun Inji, mati kedinginan. 

Mereka berhasil mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi di dalam gua dan 
mengetahui bagaimana dia melarikan diri; mereka berbicara dengannya tentang obat yang 
mereka beli dan menggunakannya untuknya. 

Dan mereka berhasil tepat waktu. 

'Bahkan jika dia adalah Dewa Iblis tanpa ampun, bisakah dia benar-benar membunuh 
darah dan dagingnya sendiri?' 

Bahkan master besar menunjukkan kelemahan di depan darah mereka sendiri. 

Anggota roh ini kuat dalam tindakan, dan mereka diciptakan hanya untuk satu alasan. 

Merasa senang, Byeok Liu berseru. 

"Dewa Iblis. Saya memperingatkan Anda. Jika kamu mencoba menahan satu serangan 
darinya, kepala kakekmu akan pecah, dan dia akan mati." 

Alis Chun Yeowun terangkat atas peringatan Byeok Liu. 

Dia adalah orang yang menerima laporan dari Baekhyun, dan dia ragu mengapa Chun Inji 
memakai topeng dan memihak klan Blade God Six Martial. 

Tapi ternyata tidak ada yang memihak. 

'... apakah ini alasan mengapa mereka berhasil mengetahui bahwa ada teknik pedang klan 
mereka di akademi?' 
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Rahasia yang paling aneh telah terungkap. 

Kecuali para wali dan Chun Yeowun, satu-satunya yang tahu tentang harta karun itu adalah 
Chun Inji, yang menyerahkan posisinya 20 tahun yang lalu. 

"Beri dia pedang." 

Atas perintah Byeok Liu, salah satu anggota melemparkan pedang. 

Dentang! 

Chun Inji, yang menerimanya, menarik pedang ke atas dengan tatapan acuh tak acuh. 

Dan itu belum semuanya. 

Para prajurit memandang Byeok Liu, menunggu perintah turun. 

"Lepaskan pedang qi!" 

Woong! Woong! Woong! 

Begitu perintah jatuh, energi dipancarkan dari pedang seratus prajurit. 

Para prajurit di bawah Master Pedang Pembantaian semuanya adalah Master Unggul dan 
terampil. 

Sambil tersenyum, Byeok Liu memperingatkan. 

"Bergerak sedikit saja, dan semuanya berakhir untukmu." 

Dia adalah pria yang teliti. 

Selain anggota regu pembantaian, ada empat Blade Masters, dan qi biru memancar dari 
semua pedang mereka, siap menyerang. 

cincin! 

"Dengan pedang itu, kamu akan membunuh cucumu, Dewa Iblis, tidak! Orang terkuat di 
Demonic Cult sekarang!" 

Pada perintah itu, mata Chun Yeowun menjadi dingin. 

'Ha ha ha! Orang berdarah.' 

Di sisi lain, mulut Byeok Liu terangkat jahat. 

Dia tidak bisa menyembunyikan kepuasan bahwa dia memojokkan Chun Yeowun, musuh 
terbesar klan mereka, dengan tangannya sendiri. 
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Jika dia bisa membunuh Chun Yeowun, Penguasa Pedang akan mengakui usahanya. 

Jika dia melakukannya dengan baik, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk 
melampaui semua orang dan naik ke tingkat yang baru. 

Gemetar! Gemetar! 

Namun, Chun Inji, yang tampak mati di matanya, mengalami kejang-kejang di sekujur 
tubuhnya dan menolak untuk mematuhi perintah. 

Begitu bel berbunyi, seseorang harus mematuhi perintah. 

'Bagaimana dia menolak perintah dari teknik yang telah disempurnakan setelah sepuluh 
tahun?' 

Byeok Liu mengerutkan kening. 

Bahkan jika tubuhnya menolak, cacing di kepalanya akan memaksanya untuk bergerak. 

Bel di tangannya berbunyi dua kali. 

cincin! cincin! 

"Bunuh cucumu!" 

Chun Inji, yang menolak perintah itu, perlahan bergerak saat urat di dahinya berdiri. 

Wong! 

Warna biru pada pedangnya. 

Dia, yang membuka teknik pedang, mengarahkan pedangnya ke Chun Yeowun. 

Dan teknik pedangnya adalah, 

'Pedang Setan Langit.' 

Pedang terkuat yang pernah dibuka oleh mantan Lord Chun Inji. 

Hanya ada dua orang yang mempelajarinya, Chun Inji dan Chun Ma generasi kedua. 

Chow chow chow chow chow! 

Dua puluh empat jenis pedang tampak seperti mereka bergegas dengan indah untuk Chun 
Yeowun, yang tidak bergerak. 

Kekuatan Pedang Iblis Langit, yang dikenal sebagai yang terkuat di Sekte Iblis. 
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Chow Chow Chow! 

Energi menyebar ke segala arah saat pedang terus terbuka, pedang itu cukup kuat untuk 
memecahkan lantai di bawah. 

Melihat bagaimana Chun Yeowun bahkan tidak menggerakkan otot, tuan dari klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang dan Byeok Liu sangat gembira. 

Chow chow chow chow chow! 

Sebuah pedang mencolok menembus tubuh Chun Yeowun dalam sekejap. 

Pada saat itu, hal yang menakjubkan terjadi. 

Srr! 

Begitu pedang itu menusuknya, tubuh Chun Yeowun berubah menjadi bayangan dan 
berserakan. 

"Ilusi? Bajingan itu! Aku memperingatkannya untuk tidak bergerak!" 

Byeok Liu, menyadari bahwa Chun Yeowun menghindari pedang, membunyikan bel tiga 
kali. 

cincin! cincin! cincin! 

Jika bel diguncang tiga kali dengan suntikan energi tertentu, itu akan merusak otak sendiri, 
dan anggota regu roh akan bunuh diri. 

Mengepalkan! 

Pada saat itu juga, Chun Yeowun meraih kepala mantan penguasa, Chun Inji. 

Woo Jin-chang, yang menyadari bahwa Chun Yeowun merencanakan sesuatu, berteriak 
pada para prajurit. 

"Serang sekarang!" 

Chow chow chow chow chow! 

Begitu perintah jatuh, seratus pedang qi terbang menuju Chun Yeowun. 

Kwakwakwang! 

Setelah banyak pedang qi terbang ke arahnya, debu naik ke mana-mana. 
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Tanpa melangkah mundur, para pria mulai menyerang Chun Yeowun dari kejauhan dengan 
bantuan pedang qi. 

Chow chow chow chow! 

Setelah menyerang sebentar, Woo Jin-chang merasakan energi halus. 

Rasanya tidak seperti qi telah memotong sesuatu. 

Sebaliknya, seolah-olah qi terjebak dalam sesuatu. 

Kemudian terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga. 

Meretih! 

"Kuaaaak!" 

'!?' 

Byeok Liu menatap debu, yang berkumpul dengan ekspresi bingung seolah-olah suara 
seseorang yang tersengat listrik terdengar. 

Frustrasi, dia melambaikan tangannya ke arah debu. 

Angin yang diciptakan oleh energi internal menenangkan debu, yang mengaburkan 
pandangan mereka. 

Meretih! Meretih! Meretih! 

Saat dia melihatnya, matanya bergetar. 

"Ah tidak!" 

Di sekitar Chun Yeowun, perisai bundar besar yang ditutupi dengan kilat dan bunga api 
melindunginya. 

"Ki petir? B-bagaimana?" 

Yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa mantan Lord Chun Inji, yang kepalanya 
seharusnya meledak, pingsan. 

Melihat tubuhnya berkedut, dia tidak mati. 

"Tidak-tidak mungkin! Perintah tidak dipicu! Bagaimana ini bisa terjadi..." 

Setelah diaktifkan, otak tuan rumah harus meledak. Setidaknya, jika tidak meledak, otaknya 
seharusnya terbakar. 
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Itu hanya bisa dibatalkan dengan membunuh cacing di dalam kepala, yang tidak mungkin. 

Chun Yeowun menyisir rambut panjangnya ke samping sambil menghela nafas. 

"Fiuh..." 

[5% dari energi yang dikonsumsi. Menghapus perisai.] 

Meretih! 

Suara Nano bergema, dan perisai pelindung langsung menghilang. 

Ketika perisai menghilang, Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin, yang 
membingungkan semua orang di tempat itu. 

"Bunuh cucumu? Ha!" 

Meretih! 

Begitu dia mengatakan itu, energi dingin menyelimuti seluruh gua. 

Para prajurit melihat sekeliling saat energi yin yang dipancarkan oleh Chun Yeowun 
membuat mereka sulit bernapas. 

"Ya Tuhan..." 

"Bagaimana bisa..." 

Alasannya adalah, jumlah pedang es yang tak terhitung memenuhi ruangan. 

Pada pandangan pertama, sepertinya ada ratusan dari mereka. 

Mengerikan! 

Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. 

Mata mereka, yang tahu bahwa mereka didorong ke sudut oleh Dewa Iblis, gemetar 
ketakutan dan teror, kehilangan keinginan untuk bertarung. 

Byeok Liu bergumam dengan wajah pucat. 

"K-kau... bagaimana..." 

Chun Yeowun menghukum mati semua orang. 

"Semuanya, mati." 

Astaga! 
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Begitu kata-kata itu selesai, pedang es yang mengisi ruang itu berlari ke arah para prajurit 
seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. 

Chow chow chow chow chow chow! 
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