
 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 426 
426: Thunder Qi (1) 

Pedang es transparan mengalir turun seperti hujan. 

Tidak butuh waktu lama untuk es berubah menjadi merah. 

Karena seluruh area di sekitar ditutup dan satu-satunya jalan keluar diblokir oleh Chun 
Yeowun, semua anggota klan Blade God Six Martial akhirnya terbunuh. 

Chow Chow Chow! 

"Kuaaaak!" 

"Kak!" 

Jeritan bergema melalui gua. 

Meskipun orang-orang itu seharusnya menjadi yang terbaik dari klan Blade God Six 
Martial, setiap pedang es bergerak dengan efisiensi, hampir seolah-olah seorang pria 
memegangnya. 

Tentu saja, tidak semua orang tak berdaya dipukuli oleh pedang. 

Dentang! Dentang! 

Byeok Liu berjuang untuk memblokir pedang es dengan satu tangan. 

Akan menjadi bencana jika dia tidak berlatih pedang dengan tangan kirinya. 

Tapi itu hanya masalah waktu. 

Teriakan! 

"Ugh!" 

Lantai sudah memerah karena darah mayat yang dingin. 

Lebih dari 30 anggota tewas bahkan tanpa bisa melawan. 

Jika itu adalah serangan yang dia lakukan di Kastil Jin dan bukan pedang es, semua orang 
akan langsung mati. 

'Itu bagus, tapi kenapa dia tidak menggunakan Sky Flash?' 

Tiba-tiba, Byeok Liu tenggelam dalam pikirannya. 
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Kilatan Langit Dewa Iblis adalah kisah terkenal yang diketahui semua orang. 

Terhadap sejumlah besar orang, tidak ada serangan yang lebih mengerikan. 

Aneh bahwa Chun Yeowun tidak menggunakan Kilat Langit karena marah bahwa mantan 
penguasa telah diperintahkan untuk membunuh cucunya. 

Astaga! 

Saat itulah Byeok Liu melihat jalan yang dilalui pedang es. 

Pedang es hanya menargetkan para prajurit dan bahkan tidak menggores dinding atau 
langit-langit gua. 

'Kemampuan seperti monster apa! Bahkan jika dia adalah seorang Divine Master, tidak 
mungkin dia bisa menangani begitu banyak pedang, apalagi menanganinya dengan presisi 
seperti itu... tunggu! Apakah dia bertindak seperti ini karena takut gua itu akan runtuh?' 

Ketika pikiran itu berlalu, mata Byeok Liu beralih ke tempat Chun Yeowun berdiri. 

Memegang kakeknya yang tidak sadarkan diri dengan tangan kirinya, dia mengendalikan 
pedang dengan tangan kanannya. 

Namun, lantai tempat dia berdiri penuh dengan tebasan, tetapi tidak ada satu pun penyok 
di sana. 

Meskipun diserang oleh begitu banyak pedang qi, lantai tampak baik-baik saja. 

'Dia menyebarkan qi pedang dengan tidak membiarkannya melewati qi petir.' 

Semuanya menjadi pasti. 

Alasan mengapa Chun Yeowun menggunakan pedang es daripada Sky Flash adalah untuk 
menghadapi lawannya tanpa merusak gua. 

Berbunyi! 

Dan tebakannya akurat. 

Dari saat dia memasuki gua dan mendarat di lantai, augmented reality menandai beberapa 
lokasi di ruang merah seolah-olah menyatakan bahaya. 

Sedikit lebih dekat ke es, dan danau akan mengalir masuk. 

Tak lama, skenario terburuk akan menyambut mereka. 

'Ini perlu diperbaiki dengan cepat.' 
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Itu mungkin untuk memenangkan pertempuran ini dengan kecanggihan dan bukan 
kekuatan destruktif. 

Lebih dari setengah prajurit klan Blade God Six Martial yang menghindari pedang es sudah 
mati. 

Sekitar tiga puluh enam orang nyaris tidak bertahan. 

Itu dulu. 

"Hmph!" 

Kwang! 

Krrrrrrrr! 

Seluruh gua bergetar dengan suara keras. 

Chun Yeowun memperhatikan bahwa Byeok Liu sedang berdiri di dinding belakang gua. 

Rona warna biru terpancar dari pedang Byeok Liu, sepertinya dia akan mencoba untuk 
mendobrak tembok dengan sekuat tenaga. 

Kwang! 

Gemuruh! 

Dia bukan satu-satunya yang menabrak dinding. 

Blade Master, Woo Jin-chang, juga menyadari niat Chun Yeowun saat dia melemparkan 
pedangnya langsung ke ujung timur tembok. 

Berkat itu, retakan terjadi di langit-langit gua, dan pecahannya jatuh. 

Situasi berbahaya dimulai. 

"Dewa Iblis! Jika ini akan menjadi kuburan kita, maka aku akan membawamu ke neraka 
bersamaku!" 

"Ayo pergi bersama! Wow!" 

Byeok Liu dan Woo Jin-chang sekali lagi mencoba menabrak dinding dengan qi. 

'Nano!' 

[Mengaktifkan Mode Target Terfokus.] 

Bip bip bip bip bip bip! 
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Atas panggilan Chun Yeowun, partikel merah di augmented reality mulai fokus pada Byeok 
Liu dan Woo Jin-chang. 

Menangis! 

Pedang es di sekitar mereka berputar dan bergegas menuju keduanya. 

"Kuak!" 

"Tidak!" 

Tapi prajurit lain tidak tinggal diam. 

Dua prajurit dan Won Sangho dari Istana Es memblokir mereka dan mencoba mematahkan 
pedang es. 

"Kami akan menghentikan ini! Silakan dan hancurkan temboknya! " 

Chow chow chow chow chow chow! 

Pedang es yang diblokir segera hancur dan pecah. 

Itulah satu-satunya kelemahan Pedang Udara yang terbuat dari es. 

Mereka tidak cukup kuat untuk menahan serangan para master yang lebih tinggi dari level 
Master Superior. 

"B-hentikan Dewa Iblis!" 

"Pertaruhkan nyawamu dan pertahankan mereka yang ada di belakang kami!" 

papapa! 

Mereka bertiga, sambil melindungi mereka berdua, bergegas menuju Chun Yeowun secara 
bersamaan membuka teknik pedang seolah-olah mereka siap untuk mati. 

'Nano. Anda dapat menarik sejumlah energi internal. Hentikan mereka!' 

[Dimengerti.] 

Meretih! 

Energi dihasilkan di dalam tubuh, dan lebih banyak pedang es dibuat. 

"Hah? Ah, tetap saja!" 

"Monster itu!" 
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Bahkan orang-orang yang bergegas menuju kematian terkejut. 

Mereka berpikir bahwa harus ada batasan setelah menangani ratusan Pedang Udara, tapi 
sepertinya tidak demikian. 

Bang! Bang! Bang! 

Sementara itu, Byeok Liu dan Woo Jin-chang dengan panik menyerang dinding dengan qi 
untuk menghancurkannya dan membawa air danau. 

"Kotoran!" 

Memukul! 

Chun Yeowun, yang memutuskan untuk tidak melakukannya, buru-buru menurunkan 
kakeknya, Chun Inji, dan terbang. 

Saat medan magnet diaktifkan di bawah kakinya, dia bergerak jauh lebih cepat. 

"Hah?" 

Saat melihat Chun Yeowun, yang muncul di depan mereka dalam sekejap, ketiga prajurit itu 
tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

'Apa yang dipakai Lord of the Demonic Cult?' 

Orang mungkin berpikir itu berat, tetapi kenyataannya, Nano Suit itu sangat ringan. 

Peran Nano Suit bukan untuk mengganggu pergerakan Chun Yeowun melainkan untuk 
membantu pertempuran berjalan dengan lancar. 

Yang lebih mengejutkan lagi, 

'Omong kosong... bagaimana dia bergerak sambil mengendalikan Pedang Udara?' 

Sejauh yang mereka tahu, Pedang Udara menghabiskan banyak energi dan konsentrasi 
internal, bergerak pasti sangat sulit. 

Namun, Chun Yeowun bergerak secara independen meskipun mengendalikan Pedang 
Udara. 

'Apakah Dewa Iblis benar-benar datang ke dunia ini?' 

Mau tidak mau, dia harus dihentikan. 

"Sial! Apakah Anda pikir kami akan membiarkan Anda ikut campur?" 
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"Ayo pergi!" 

"Bahkan jika dia adalah Dewa Iblis!" 

Pada saat yang sama, ketiga prajurit itu melakukan teknik pedang yang paling mereka 
percayai. 

Bahkan jika dia adalah Dewa Iblis, mereka berpikir bahwa dia harus berhenti jika tiga 
orang membuka teknik pedang secara bersamaan. 

Namun, perbedaannya terlalu besar. 

Terlebih lagi, Chun Yeowun sangat menyadari kelemahan setiap teknik pedang dari klan 
Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Menangis! 

Jjjjkkk! 

Di tangan kanan Chun Yeowun, pedang api hitam muncul, dan di tangan kirinya, pedang es 
hitam muncul. 

"Pengguna pedang ganda?" 

"Pedang tak terlihat!" 

Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk mendapatkan kembali konsentrasi mereka. 

Dalam sekejap, pedang dengan terampil menggunakan Kekuatan Pedang Setan Langit dan 
Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Jejak api hitam yang panas, yang bisa membakar apa saja, dan es hitam, yang bahkan 
mengubah udara menjadi es, memotong dan menghancurkan tubuh mereka. 

Chow chow chow chow chow! 

"Aaahhhh!" 

"Ahhhh!" 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Dengan teriakan, tubuh mereka terbelah menjadi puluhan bagian dalam sekejap. 

Bagian-bagian yang dipotong oleh pedang api hitam terbakar dan bau daging yang terbakar 
menyebar, dan bagian-bagian yang dipotong oleh pedang es hitam berubah menjadi es. 
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Pada saat itulah Chun Yeowun membunuh mereka semua dalam sekejap dan akan 
berurusan dengan mereka yang mencoba menghancurkan tembok. 

Kwang! 

Retak! 

Dinding gua mulai retak. 

Itu dimulai dengan aliran kecil air yang berasal dari celah-celah. 

Retak! Dorong! 

Gemuruh! 

Saat air menyembur dari sana-sini, gua mulai bergetar hebat. 

Itu adalah tanda bahwa tembok itu tidak bisa lagi menahannya dan runtuh. 

"Ini..." 

Chun Yeowun mengerutkan kening dan melihat ke tempat-tempat di mana air memancar 
keluar. 

Melihat gua yang akhirnya akan runtuh, Byeok Liu dipenuhi dengan euforia saat dia 
menoleh ke arah Chun Yeowun dan berteriak sambil tertawa. 

"Kuaaahahahah! Kamu sangat terlambat! Dewa Setan! Ayo mati bersama!" 

Bahkan jika dia disebut monster, tidak mungkin mencegah bencana alam. 

Jika dinding gua runtuh dengan tekanan air yang begitu besar dari danau, bahkan Chun 
Yeowun akan tersapu oleh air dan mati. 

"Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh siapa pun di klan Blade God Six Martial 
..." 

Memotong! Gedebuk! 

Sebelum dia bisa selesai berbicara, leher Byeok Liu ditebas saat kepalanya jatuh ke tanah. 

Pria itu bahkan tidak tahu bahwa dia sudah mati. Matanya terbuka lebar. 

"Bicarakan semua omong kosong di neraka itu." 

"Byeokkkkk! Kuak! Dewa Iblis, kamu! " 

Makanan! Memotong! Memotong! 
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Woo Jin-chang yang terkejut dengan kematian Byeok Liu, berlari mengejar Chun Yeowun. 

Bahkan jika Enam Master Bela Diri semua hadir, mengalahkan Chun Yeowun tidak 
mungkin, tidak mungkin dia sendiri yang bisa melakukannya. 

Memotong! 

"Kak!" 

Yeowun menebas Woo Jin-chang, yang berlari ke arahnya dalam satu pukulan. 

Pedang tak terlihat, yang memiliki sejumlah besar qi di dalamnya, tidak bisa dihentikan 
oleh siapa pun. 

Tidak ada waktu untuk membuang membunuh orang-orang ini. 

'Aku harus menghentikan ini!' 

Fihhhh! 

Chun Yeowun meletakkan telapak tangannya di dinding yang retak. 

Dan mengangkat qi dinginnya. 

Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan air, dia harus mengulur waktu untuk 
dirinya sendiri dan anak buahnya untuk keluar dari gua. 

"Ugh..." 

Ssst! 

Embun beku putih muncul di seluruh dinding, dan dinding yang retak mulai membeku. 

Berkat itu, aliran air, yang terus mengalir melalui celah-celah, membeku. 

Jika para prajurit Istana Es telah melihat itu, mereka akan mati karena syok. 

Namun, ekspresi Chun Yeowun tidak bagus. 

"Ada banyak tekanan dari luar." 

Saat tangannya diletakkan di dinding, dia bisa merasakan tekanan di sisi lain. 

Membekukan retakan hanyalah tindakan sementara. 

Setelah beberapa saat, tembok itu pasti akan runtuh. 

Ssst! 
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Chun Yeowun menciptakan dinding es yang tebal. 

'Aku harus membekukan ini sebanyak mungkin dan keluar dari gua ini dengan intinya.' 

Jika tidak, semua orang akan mati, seperti yang Byeok Liu sebutkan. 

Pada saat itu, Chun Yeowun mendengar banyak gerakan. 

Ketika dia berbalik tanpa melepaskan tangannya dari dinding, Hu Bong, Bakgi, dan Mun Ku, 
yang memimpin sekitar 50 orang, telah datang. 

"Tuan! Ug-ini?" 

"Naga!" 

"Sebesar ini?" 

Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka melihat mayat 
naga. 

Khawatir bahwa Chun Yeowun akan menghadapi masalah saat dia bergegas ke sisi musuh, 
mereka membawa pasukan mereka, tetapi yang mereka lihat hanyalah mayat. 

"Tuan?" 

Mereka hanya melihat Chun Yeowun membekukan dinding. 

Saat mereka mendekat, Chun Yeowun berteriak. 

"Jangan datang! Gua itu akan segera runtuh!" 

"Hah. Apa?" 

Gemuruh! 

Seperti yang dikatakan Chun Yeowun, gua itu bergetar. 

Sepertinya gua itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. 

Chun Yeowun menunjuk mantan raja, Chun Inji, yang tergeletak di lantai kepada orang-
orang yang kebingungan. 

"Mantan tuan ada di sana. Bawa dia dan segera keluar dari gua!" 

"T-tapi Tuhan, kamu!" 

Mon Ku menangis. 
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Gua itu akan segera runtuh, dan tidak mungkin dia pergi tanpa Chun Yeowun. 

Tertawa pelan, Chun Yeowun berbicara padanya. 

"Setelah semua orang keluar, saya akan mengangkat intinya. Jika Anda tinggal di sini, saya 
tidak akan bisa berkonsentrasi. " 

"Tuan..." 

Dan itu adalah kebenarannya. 

Melihat bagaimana Chun Yeowun terus membekukan dinding, mereka tahu bahwa 
menunggu tidak lebih dari menjadi beban baginya. 

Pada akhirnya, mereka mundur dengan ekspresi pahit. 

"Tuan! Kami akan mundur dengan cepat, jadi jangan lama-lama dan segera keluar!" 

Chun Yeowun mengangguk ringan mendengar teriakan Hu Bong. 

Saat mereka buru-buru melarikan diri dari gua bersama dengan mantan tuan Chun Inji, 
Chun Yeowun terus menebalkan lapisan es. 

Ssst! 

'Nano. Dapatkah Anda merasakan tekanan air? Berapa lama es ini bisa bertahan?' 

[15 menit adalah batasnya. Anda harus segera keluar dari sini sebelum tersapu oleh air 
yang deras.] 

Chun Yeowun tersenyum pahit atas peringatan Nano. 

Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tahu bahwa menghindari bencana alam adalah hal yang 
mustahil. 

"Aku akan bertahan sedikit lebih lama dan segera keluar." 

Jika itu berlangsung selama itu, semua orang akan dapat memperlebar jarak dan naik ke 
tempat yang tinggi. 

Chun Yeowun terus menerapkan qi dingin untuk memastikan retakan tidak terbentuk 
dalam waktu singkat. 

Akhirnya, ketika tepat 15 menit berlalu. 

"Aku bisa melepaskannya sekarang." 
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Tidak peduli berapa banyak qi dingin yang telah disuntikkan, mencegah retakan ternyata 
sulit. 

Dia tidak punya banyak kesempatan. 

Jika dia tidak segera keluar, dia akan tersedot oleh arus air. 

Gedebuk! 

Chun Yeowun, yang mengangkat tangannya dari dinding, naik ke cangkang naga. 

Tidak mungkin untuk menyerap inti di tempat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain 
membawanya keluar. 

Meretih! 

Ada lubang di tengah cangkang naga, tempat percikan api muncul. 

Sepertinya klan Blade God Six Martial telah mengebor lubang untuk mengambil intinya. 

'Bagus.' 

Chun Yeowun mencoba melompat ke dalam lubang. 

Itu dulu. 

"Oh?" 

Meretih! Percikan! 

Tiba-tiba, petir melonjak dari cangkang yang tertusuk, menciptakan pilar petir. 

Chun Yeowun mundur, tidak ingin mengambil risiko. 

Meretih! 

Dari pilar petir, teriakan fanatik terdengar. 

"Kuahahaha! Akhirnya, saya telah menyerap qi petir dari naga! " 

Meretih! Berdebat! 

Saat pilar petir secara bertahap berakhir, seorang pria muda yang dikelilingi oleh kilatan 
petir, seolah-olah dia adalah dewa guntur, turun. 

Chun Yeowun, yang melihat pria itu, tidak merasakan apa-apa selain rasa jengkel yang luar 
biasa. 
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Chapter 427 
427: Thunder Qi (2) 

Master Pedang Pembantaian, Sang Dal. 

Dia adalah satu-satunya dari Enam Master Bela Diri yang telah diakui kesetiaannya 
terhadap Blade Lord. 

Seiring dengan memenuhi tugasnya masing-masing, dia telah melaksanakan tugas 
terpenting dari Blade Lord. 

Tiga puluh enam Master Unggul dan bahkan Enam Master Bela Diri semuanya iri padanya 
dan memanggilnya loyalis. 

Namun, ada sisi lain dari loyalis yang tidak mereka ketahui. 

Tidak tahu berterima kasih, dia menyembunyikan ambisinya untuk melampaui Blade Lord. 

Dia telah benar-benar menyembunyikan perasaan itu selama beberapa dekade, sehingga 
orang-orang bahkan tidak tahu bahwa sisi seperti itu ada padanya. 

'Apakah ini naga?' 

Bawah tanah Istana Es. 

Dia menemukan naga, yang mati-matian bergerak melalui bawah tanah yang membeku. 

Naga itu berada di ambang kematian. 

'Baik orang itu maupun Dewa Iblis bukanlah manusia.' 

Kekuatan di luar manusia. 

Reaksi orang-orang yang bertemu dengan dua makhluk itu dibagi menjadi beberapa 
kategori. 

Misalnya, perasaan takut atau kagum. 

Namun, bagi Sang Dal, Master Pedang, ambisi dan keserakahannya menimbulkan 
kecemburuan. 

'Jika saya memiliki kekuatan seperti itu ...' 

Saat dia melihat Penyu Naga, ambisinya mengambil alih pikirannya, dan keserakahan yang 
dia coba sembunyikan telah muncul. 
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Hanya dengan beberapa serangan, dia bisa mengakhiri kehidupan Penyu Naga yang sudah 
sekarat. 

[Hah? Ahli pedang? Bukankah kamu meletakkannya di dudukan inti?] 

[Yah, selama Istana Es Laut Utara, Yulin dan Sekte Iblis...bersama dengan Dewa Iblis itu ada 
di sini, mengeluarkannya tidak akan mudah.] 

[Blade Master, aku mungkin tahu tentang reaksi darah naga, tapi intinya...] 

[Daripada membiarkan mereka mengambil intinya, bukankah risiko aku menyerapnya 
lebih baik?] 

Pemimpin mereka, Slaughter Blade Master, berulang kali mengajukan alasan untuk 
menyerap inti secara paksa. Bisakah prajurit berperingkat lebih rendah benar-benar 
menghentikannya? 

Namun, hanya ada satu kekhawatiran. 

Dibandingkan dengan bentuk qi lainnya, inti dari makhluk yang merupakan Binatang Roh 
itu berbeda. 

Penyerapan hanya mungkin dilakukan oleh yang terampil. 

Qi di dalam inti itu sendiri sangat kuat sehingga akan meledakkan petir tanpa membiarkan 
siapa pun mendekatinya. Tidak mungkin seseorang bisa menyerapnya. 

Namun, Sang Dal, salah satu dari Enam Master Bela Diri, adalah seorang Maha Guru yang 
telah naik ke tingkat akhir, yang berarti dia memiliki kualifikasi untuk menyerap inti. 

Meretih! Meretih! 

"Ahahaha!" 

Energi internalnya telah meningkat sejauh itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. 

Dan energi internal, dengan sifat qi guntur, memiliki kemampuan untuk menghancurkan 
segalanya. 

'Pilihan saya benar!' 

Sebenarnya, Sang Dal tidak bisa menyerap semua inti. 

Meskipun dia berada dalam tahap di mana dia bisa menangani qi, seluruh tubuhnya akan 
terbakar jika dia dengan rakus menerima lebih banyak qi guntur yang ada di dalam inti. 

Dia hanya menerima setengahnya, tetapi itu saja memberinya pertumbuhan besar. 
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Setelah sepenuhnya mewujudkannya, dia memutuskan untuk mengambil sisa qi untuk 
mencapai level terkuat. 

'Jika aku bisa menggunakan qi petir bersama dengan Seni Ekstrim Dewa Pedang, aku akan 
bisa menghadapi Raja Pedang dan Dewa Iblis...' 

Mengerikan! 

Sang Dal, yang baru saja menyerap inti naga, melihat hawa dingin yang menyebar di 
sekitarnya. 

Melihat ke sumbernya, dia melihat seorang pria muda dengan rambut hitam panjang 
dengan baju besi hitam, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. 

'Wajah putih bersih dan mata tajam... Dewa Setan?' 

Menurut hal-hal yang dia dengar, itu pasti Chun Yeowun. 

Energi yang tak terbayangkan terpancar darinya, yang tampak sangat kesal. 

Meskipun menyerap inti, dia bisa merasakan energi yang sangat besar dari Chun Yeowun. 

Gooo! 

Sudut mulut Sang Dal naik perlahan. 

"Saya berharap untuk melepaskan energi yang meluap ini, Anda melakukannya dengan 
baik datang ke sini. Dewa Iblis." 

Sang Dal ingin menguji seberapa jauh kekuatannya telah tercapai. 

Pada saat itu, dia menemukan orang yang tepat untuk mengkonfirmasi pertumbuhannya. 

Tapi kemudian, dia merasakan sesuatu yang lain. 

'Hah?' 

Gemuruh! 

Retak! 

Tatapannya beralih ke dinding es di ujung gua. 

Indranya, yang telah sangat berkembang karena intinya, dapat dengan jelas 
membiarkannya merasakan tekanan air yang secara bertahap meningkat di luar. 

Segera dinding akan runtuh, dan seluruh gua akan terkubur. 
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Tidak peduli seberapa kuat dia setelah menyerap inti, dia tidak akan pernah bisa 
menghindari bencana alam. 

'Saya baru saja mendapatkan kekuatan baru. Tidak mungkin aku membuat diriku terbunuh 
di tempat ini.' 

Membuat keputusan yang rasional, dia menyarankan kepada Chun Yeowun. 

"Oh Dewa Setan. Jika kita tinggal di sini, kita berdua akan mati. Bagaimana kalau kita pergi 
ke atas tanah dan saling bertarung? " 

Usulannya harus diterima. 

Tidak mungkin Chun Yeowun ingin tinggal dan bertarung. 

Namun, keputusan Chun Yeowun berbeda. 

"Kamu pikir kamu siapa untuk mengingini barang orang lain dan meminta untuk 
memindahkan pertempuran?" 

"Mendambakan? Huhuhu, pikirkan apa yang Anda inginkan. Jika kita menunda keputusan, 
Anda juga akan kehilangan hidup Anda, jangan melakukan hal-hal seperti terhanyut oleh 
emosi yang tidak perlu..." 

Menangis! 

'Api hitam?' 

Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang api hitam terbentuk di 
tangan Chun Yeowun dan mengarah ke lehernya. 

Meretih! 

Terkejut, Sang Dal secara naluriah mengangkat tangannya. 

Kemudian, yang mengejutkannya, percikan api muncul dari tangannya, menciptakan 
pedang guntur. 

Meretih! 

'Ahhh!' 

Matanya, yang tahu bahwa dia berhasil memblokir pedang api hitam dengan pedang 
guntur, dipenuhi dengan kegembiraan. 

Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia sedang memegang pedang dan entah bagaimana 
berhasil menciptakan pedang guntur. 
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"Pedangku yang tak terlihat!" 

Meretih! 

Dia tidak pernah menduga bahwa kekuatan inti akan begitu menakjubkan. 

Chun Yeowun juga terkesan melihat pedang guntur. 

Dia mencoba untuk menghadapi musuh sekaligus tetapi tidak menyangka bahwa dia akan 
menciptakan pedang yang tidak terlihat. 

'Apakah ini levelnya, meskipun tidak menyerap seluruh inti?' 

Di dalam cangkang, inti qi guntur masih memancar. 

Dibandingkan dengan itu, pria itu hanya menyerap sebagian saja, namun pertumbuhannya 
luar biasa. 

'Karena binatang itu baru saja mati, energi di dalam inti belum tersebar, yang berarti lebih 
efektif daripada inti Qilin Api.' 

"Kuahahahaha!" 

Mabuk kekuasaan, Sang Dal tertawa gembira. 

Dia tidak hanya mendapatkan kembali masa mudanya dengan menyerap inti. Seluruh 
tubuhnya direkonstruksi. 

Dengan suara penuh kemenangan, Sang Dal berbicara. 

"Dewa Iblis. Hal terburuk akan terjadi pada Anda. Apakah Anda tahu apa perbedaan antara 
kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran antara orang-orang dengan level yang 
sama? " 

Meretih! 

'Bentuk baru?' 

Sang Dal bergerak cepat seperti kilat. 

Seolah-olah dia adalah kilat, dia mencapai punggung Chun Yeowun dalam sekejap dan 
membuka Seni Ekstrim Dewa Pedang dengan pedang guntur. 

Meretih! 

Itu adalah teknik tertinggi. 
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Awalnya, itu adalah teknik pedang sederhana, tetapi dengan kekuatan qi guntur di 
dalamnya, tampaknya mencapai tingkat yang sama sekali baru. 

Tatatata! 

Dalam sekejap, semuanya berubah. Sang Dal sangat ingin mengubah tubuh Chun Yeowun 
menjadi daging. 

Namun, tidak mungkin bagi Chun Yeowun, yang berpengalaman dalam pertempuran, untuk 
ditangkap oleh gerakan seperti itu. 

Sang Dal sangat cepat, sangat cepat sehingga bayangannya tidak terlihat, tetapi pada saat 
itu, Chun Yeowun mundur dua langkah. 

Meretih! 

Dia menciptakan pedang es hitam dan merespons dengan teknik yang sama. 

"Hah?" 

Mata Sang Dal melebar pada teknik pedang yang sudah dikenalnya. 

Di tempat di mana pedang berbenturan, guntur dan dingin selaras, menciptakan suara 
hentakan yang intens. 

Dan mereka berdua terdorong mundur beberapa langkah. 

'Bagaimana ... bagaimana dia menggunakan klan kita?' 

Lebih mengejutkan lagi bahwa Chun Yeowun menggunakannya dengan sempurna. 

Tidak mungkin Chun Yeowun bisa mempelajarinya dengan melihat Sang Dal 
menggunakannya. 

Seni Ekstrim Dewa Pedang adalah seni bela diri yang tidak mungkin digunakan tanpa 
pelatihan yang tepat karena melebihi batasan fisik. 

"Dewa Iblis. Bagaimana Anda tahu seni bela diri kami? " 

"Kamu tidak perlu tahu." 

"Hah?" 

Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya. 

Dia memiliki waktu yang sangat sedikit. 
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Itu adalah situasi di mana mereka bertarung satu sama lain, jadi mereka harus 
mengalahkan orang lain dan melarikan diri dari gua sebelum air mengalir masuk. 

'Seni Ekstrim Dewa Pedang tidak bekerja padanya.' 

Sangat membantu ketika dia menggunakannya untuk melawan orang lain, tetapi sepertinya 
tidak mungkin untuk menahan Chun Yeowun dengan itu. 

Seni bela diri terbaik dari klan mereka adalah jawaban yang tepat. 

Astaga! 

Chun Yeowun bergerak saat dia mendekati Sang Dal. 

Pedang api hitam dan pedang es hitam terbentuk di kedua tangannya, dan teknik pedang 
dari kedua pedang itu menyatu. 

Baik Kekuatan Pedang Pedang Setan Langit dan Seni Ekstrim Dewa Pedang terbuka dengan 
sempurna. 

Salah satu teknik pedang bagus ketika berhadapan dengan banyak orang, itu tidak bisa 
digunakan di mana-mana karena kekuatan yang dipancarkan teknik ini sangat kuat. 

Chow chow chow chow! 

'Teknik yang berbeda dengan kedua tangan?' 

Sang Dal terkejut dengan dua teknik berbeda yang dibuka pada saat yang bersamaan. 

Dia tidak tahu bahwa teknik yang berbeda dapat digunakan dengan cara yang cerdas. 

Namun, ada kekurangan yang tidak terduga. 

'Saya melihat Anda.' 

Mata Sang Dal berbinar. 

Begitu pedang mendekatinya, Sang Dal, melebarkan jarak seperti kilat, seperti yang 
dilakukan Chun Yeowun beberapa saat yang lalu, dan menggunakan Seni Ekstrim Dewa 
Pedang. 

Ssst! Ssst! Ssst! Sst! Sst! 

Kecepatan yang luar biasa. 

Pada saat dia menggunakan pedangnya, dua teknik pedang yang saling terkait dihancurkan 
sekaligus. 
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Tata! 

Menggunakan momentum untuk melakukan serangan balik, Chun Yeowun dengan cepat 
bergerak mundur. 

'Dia menghancurkan pedang yang benar?' 

Seolah terkejut, Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Melihat itu, Sang Dal mengangkat bahu dan berbicara. 

"Apakah itu mengejutkan? Saya cukup terkejut melihat dua teknik pedang yang berbeda 
terbuka, tetapi jika saya tahu tekniknya, itu bisa dihentikan. " 

Sebelum kedua pedang itu bisa terjalin, Sang Dal telah mematahkan formasi. 

Pria ini tampaknya jauh lebih mampu daripada Enam Master Bela Diri sebelumnya yang 
pernah ditangani Chun Yeowun sebelumnya. 

Namun, kepentingan Chun Yeowun terletak di tempat lain. 

"Apakah kamu akrab dengan keduanya?" 

Bahkan jika dia tahu Seni Ekstrim Dewa Pedang, bagaimana orang ini tahu tentang Pedang 
Setan Langit? 

Mengangkat bahu, Sang Dal menanyai Chun Yeowun dengan suara sombong. 

"Dewa Iblis. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda berpikir bahwa tidak ada 
yang menyelesaikan analisis mereka tentang Pedang Setan Langit? Hukum untuk 
menghancurkan teknik pedang itu telah lama disempurnakan." 

'... mantan tuan.' 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun bisa menebak dengan kasar. 

Jika mereka berhasil mengambil alih pikiran mantan tuan, wajar bagi mereka untuk 
menganalisis teknik pedang. 

Namun, seperti Seni Ekstrim Dewa Pedang, Pedang Setan Langit tidak bisa dipelajari 
melalui kata-kata atau menonton, jadi mereka belajar cara menghancurkan teknik pedang 
daripada mempelajarinya. 

"Ha ha ha ha! Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memenangkan saya, 
seorang Blade Master, dengan teknik pedang yang sudah saya ketahui!" 

Sang Dal merasa bahwa dia berada dalam situasi terbaik. 
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Di antara seni bela diri Chun Yeowun, dia tahu bahwa Pedang Setan Langit adalah jurus 
terbaiknya. 

'Kamu tidak akan bisa menggunakan Sky Flash di gua yang akan runtuh. Hu hu!' 

Biasanya, Sky Flash akan menjadi masalah bagi Sang Dal. 

Namun, fakta bahwa lingkungan mereka tidak mengizinkannya untuk melepaskannya 
membuatnya seolah-olah surga menginginkan Dewa Iblis untuk mati. 

"Dewa Iblis! Ini akan menjadi kuburanmu!" 

apa! 

Sang Dal, yang tahu dia memiliki keuntungan, mencoba melepaskan Seni Ekstrim Dewa 
Pedang dengan qi guntur. 

Pada saat itu, Chun Yeowun menyingkirkan pedang es hitam dan melakukan teknik aneh 
dengan pedang api hitam. 

Itu sangat mirip dengan Pedang Setan Langit, tapi rasanya berbeda. 

"Kamu mengatakan bahwa kamu menemukan hukum untuk menghancurkan teknik ... itu 
adalah kesalahpahaman yang serius." 

"Apa?" 

Ssshhhh! 

Pada saat itu juga, tubuh Chun Yeowun berubah menjadi 24 bayangan. 

Seperti klon, ke-24 gambar Chun Yeowun menggunakan teknik yang sama. 

"Apa! Dewa Setan! Aku sudah tahu serangan ini... apa!?" 

Astaga! 

Pada saat yang sama, klon Chun Yeowun, yang telah terbagi, berubah menjadi satu 
makhluk dan semua pedang mereka bersatu pada satu titik tertentu. 

Kejut! 

Sesuatu yang tidak menyenangkan terasa dari teknik pedang yang luar biasa. 

Blade Master tahu bahwa pedang ini tidak bisa dihentikan. 

'Aku harus menghindarinya!' 
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Desir! 

Sang Dal mengaktifkan qi guntur di tubuhnya dan mempercepat gerakannya. 

Pada saat itu, bentuk baru Chun Yeowun, yang bergabung menjadi satu, melewatinya. 

Chow chow chow chow! 

'Bagaimana, aku baru saja menghindarinya?' 

Sepertinya Sang Dal tidak menghindarinya. 

Rasa sakit yang tajam terasa di bahu kirinya. 

"Ugh!" 

Wheeik! 

Sejumlah besar pedang terus datang untuk tubuhnya satu demi satu, dan tubuh Sang Dal, 
yang hanya ingin menghindari serangan, tidak bisa berbuat apa-apa selain terkena. 

apa! 

Berkat qi di tubuhnya, dia berhasil tetap hidup. 

Bahu Sang Dal memiliki lubang sebesar kepalan tangan. 

"Celana ... celana ... celana ..." 

Sang Dal mengerang saat lubang itu sembuh. 

Jika dia mengabaikan kekuatannya dan menyerang langsung dengan pedang, dadanya akan 
tertusuk. 

Bingung, Sang Dal bertanya. 

"... ini, teknik apa ini?" 

"Pedang Setan Langit." 

"Apa? Seolah-olah itu mungkin... tidak ada pedang konyol seperti itu, dan menyebutnya 
Pedang Setan Langit!" 

"Kamu hanya belajar tentang menghancurkan pedang yang setengah jadi, jadi tidak 
mungkin kamu tahu." 

"Setengah?" 
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Sang Dal terkejut. 

'Apakah orang tua itu menipu kita? Tidak mungkin. Dia telah memberi tahu kami segalanya 
selama sepuluh tahun terakhir.' 

Itu wajar untuk tidak tahu. 

Di antara penerus Ordo Setan Langit, satu-satunya yang menguasai Pedang Setan Langit 
yang sempurna adalah Chun Ma, yang menciptakan pedang dan Chun Ma generasi kedua, 
Chun Yeowun. 

"Lalu Pedang Setan Langit memiliki variasi lain?" 

'Hm?' 

Chun Yeowun berkata setengah, tapi Sang Dal salah paham. 

Tapi Chun Yeowun tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak berkewajiban untuk 
menjawab. 

Menyadari bahwa dia salah memahami tekniknya, Sang Dal menggigit bibirnya saat dia 
mengangkat pedang guntur. 

"Kamu meremehkan Blade Master ini! Teknik yang baru saja kamu tunjukkan padaku tidak 
diragukan lagi adalah Pedang Setan Langit rahasia!" 

Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, tekniknya hanya sedikit lebih baik dari yang 
sebelumnya. 

Tidak mungkin ada variasi lain. 

'Tidak ada cara, kan?' 

Tidak mungkin seorang pria berpangkat tinggi seperti dirinya akan tertipu. 

Sebaliknya, sesuatu yang lain memengaruhinya. 

Mungkin, karena cedera, dia menjadi tidak sabar, atau mungkin karena rasa sakit di 
bahunya. 

Meretih! 

'Aku tidak tahu bagaimana dia tahu Pedang Setan Langit, tapi kali ini akan berbeda.' 

Enam Master Bela Diri memiliki teknik pedang baru mereka sendiri. 
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Apa yang ingin dia ungkapkan adalah teknik pedang baru yang memberinya nama 
Slaughter Blade Master. 

apa! 

Chun Yeowun pindah. 

'Pedang Setan Langit atau Seni Ekstrim Dewa Pedang?' 

Dia tahu tentang teknik Pedang Setan Langit. 

Yang baru tidak bisa diatasi, tapi dia tahu teknik lainnya. 

Sebagian besar dari mereka bisa dihancurkan jika dia menggunakan Seni Ekstrim Dewa 
Pedang. 

Menangis! 

Pada saat itu, pedang api hitam di tangan Chun Yeowun mulai membuka Pedang Setan 
Langit. 

Sudut bibir Sang Dal naik. 

Dia baru saja memberi tahu Chun Yeowun bahwa dia tahu cara menghancurkan pedang 
Setan Langit, namun, tidak peduli, dia membuka hal yang sama lagi. 

'Anda bodoh.' 

Bibirnya membentuk senyuman yang mencapai telinganya. 

Ketika formasi ke-3 dari pedang Setan Langit berubah menjadi formasi ke-6, celah itu akan 
terungkap. 

Meretih! Ups! 

'Ini yang kelima, sekarang formasi ke-6!' 

Saat Chun Yeowun akan mengerahkan formasi ke-6, pedang gunturnya akan memotong 
lengan kanan Chun Yeowun. 

Tapi kemudian, itu tidak terjadi. 

Dia percaya bahwa formasi ke-5 secara alami akan naik, tetapi kemudian gerakannya 
berubah, dan Seni Ekstrim Dewa Pedang mulai terungkap. 

Gemuruh! 
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"A-apa ini?" 

Saat pedang tak terduga terbuka, Sang Dal bingung. 

Seni Ekstrim Dewa Pedang mampu melampaui batas tubuh fisik; meskipun mengetahui itu, 
dia terkejut. 

Chachacha! 

"Eh!" 

Pada saat itu, pedang Chun yeowun memotong ke arah yang tidak terduga. 

Seni Ekstrim Dewa Pedang bisa bergerak ke arah yang tidak bisa dijangkau oleh pedang 
biasa. 

Ke mana Chun Yeowun membidik, 

"Ayo ambil lengannya." 

"Tidak! Ahhhh!" 

Memotong! 

Pedang dengan cepat memotong lengan kanan, yang memegang pedang guntur, dan bau 
daging yang terbakar menusuk hidung mereka. 

"Kuaaaaaaaaaa!" 

Jeritan meletus dari mulut Sang Dal karena rasa sakit di lengannya yang terputus. 

Meretih! 

Melemparkan petir seperti orang gila, dia bergerak mundur. 

Chun Yeowun tidak mengejarnya. 

Sebaliknya, dia berdiri diam, dengan percikan petir di baju besi hitamnya, seolah-olah dia 
baru saja terkejut. 

"Kuak!" 

Sang Dal meraih bahunya yang berlumuran darah dan menatap Chun Yeowun dengan tak 
percaya. 

'Pria itu, aku tidak salah! Dia... dia membuat... Seni Ekstrim Dewa Pedang dan Pedang Setan 
Langit menjadi satu seni bela diri!' 
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Hal mengejutkan terjadi yang bahkan 'orang itu' tidak menyangka. 

Source : 
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Chapter 428 
428: Thunder Qi (3) 

Tidak berlebihan untuk menyebut seni bela diri dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang 
yang terbaik di Wulin. 

Alasan mengapa seni bela diri mereka begitu kuat adalah karena mereka menyimpang dari 
prinsip umum dan melampaui batas otot dan sendi manusia. 

Dan jika seseorang mencapai kesempurnaan dalam Seni Ekstrim Dewa Pedang, maka 
Pedang Iblis Langit pun lebih rendah. 

Meskipun begitu, Pedang Setan Langit jauh lebih unggul dalam kenyataan dan bahkan 
menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi daripada Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

'Apakah dia menggabungkan kedua metode Pedang Setan Langit dan Seni Ekstrim Dewa 
Pedang? Bukankah itu monster seperti pendiri?' 

Pendiri. 

Ini mengacu pada pendirian klan dan seni bela diri. 

Mempelajari seni bela diri dan menciptakannya adalah dua hal yang berbeda. 

'Pasti ada yang salah. Apakah dia Dewa Iblis yang benar-benar kukenal? Saya diberitahu 
bahwa hal seperti itu pasti lebih jauh di masa depan ...' 

Itu sangat berbeda dari konten yang tersisa di warisan 'orang itu' yang dibicarakan oleh 
Blade Lord. 

Segala sesuatu yang telah dipersiapkan secara menyeluruh untuk waktu yang lama 
berdasarkan warisan tampak rusak. 

Jika satu roda gigi mengerem, bagian-bagian berikutnya pada akhirnya akan gagal. 

'Blade Lord pasti tahu tentang ini. Teknik pedang ini terlalu berbahaya.' 

Dia menghabiskan waktu lama mempelajari metode menghancurkan teknik pedang. 

Namun, jika teknik pedang baru lahir, maka mereka berada dalam keadaan yang lebih 
buruk. 

Berdenyut! 

"Kuuuk!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Bagian di mana lengannya terputus terasa panas. 

Kehilangan energi terlalu besar. 

Dia pikir dia harus memberi tahu tuan mereka, tetapi tidak ada jalan keluar. 

Seolah kehilangan lengan kanannya saja tidak cukup, sebuah lubang dibuat di bahu kirinya, 
dan mungkin ada yang salah pada pembuluh darah lengan kirinya karena dia tidak bisa 
menggerakkannya. 

Kemenangan atau kekalahannya akan ditentukan oleh fakta bahwa kedua tangannya tidak 
dapat digunakan. 

'Apakah ini akhirnya?' 

Dia kehilangan saat dia mabuk karena kekuatan dan kesombongannya sendiri. 

Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mewujudkan inti naga, dia berpikir bahwa dia akan 
sejajar dengan Chun Yeowun. 

Itu adalah saat ketika dia akan jatuh ke dalam keputusasaan. 

Grrr! 

"Kak!" 

Pembuluh darah dan otot di bahu kiri Sang Dal, yang terbuka, bergetar. 

Dia melihatnya dengan ekspresi pahit, dan pembuluh darah yang bergetar terus 
beregenerasi. 

'Hah?' 

Sang Dal terkejut dengan apa yang dilihatnya. 

Dia tahu bahwa inti memiliki kekuatan regeneratif, tetapi melihatnya sangat menakjubkan. 

Dia tidak tahu bahwa pemulihan akan begitu cepat. 

'Luar biasa! Ini adalah tingkat kekuatan regeneratif?' 

Ekspresi Sang Dal, yang kehilangan semangat juangnya, berubah. 

Bagian yang tertusuk beregenerasi dengan cepat, dan kekuatan di lengannya kembali. 

'Ah!' 
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Lengan kanan yang terputus tidak beregenerasi, tapi bisa menggunakan satu tangan 
membawa secercah harapan. 

Tapi tidak ada waktu. 

Retak! 

Psss! Psss! Psss! 

Air mulai mengalir masuk dari celah-celah kecil di dinding es. 

Kecepatan air tampak lebih cepat dari sebelumnya, begitu cepat sehingga dalam beberapa 
detik, air mencapai pergelangan kaki mereka. 

"Ini!" 

Itu bukan lingkungan di mana mereka bisa bertarung lagi. 

'Gua itu akan segera dikubur. Tidak ada lagi buang-buang waktu. Jika saya tidak melarikan 
diri dengan cepat ...' 

Meretih! 

Pada saat itu, di mata Sang Dal, yang bisa melihat bahwa dia melepaskan qi guntur, 
menatap air. 

'Guntur qi, saya melepaskannya secara tidak sengaja ... ah!' 

Tiba-tiba, sebuah ide bagus muncul di benak Sang Dal. 

Satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri dan membunuh Chun Yeowun. 

Langkah! Langkah! 

Chun Yeowun, yang berdiri diam, mulai bergerak lagi. 

Mata Sang Dal berbinar. 

Meretih! 

Sang Dal mengumpulkan semua qi guntur di tubuhnya. 

Siap untuk melepaskan, dia menunggu Chun Yeowun datang ke tempat di mana lebih 
banyak air di tanah dengan mata tegang. 

apa! 

Bentuk Chun Yeowun menjadi kabur saat dia mempersempit jarak dalam sekejap. 
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Saat itu, dia memasuki tempat di mana ada lebih banyak air, "Aku menunggu ini! Dewa 
Setan!" 

Meretih! 

Begitu dia mengatakan itu, sejumlah besar petir mengamuk. 

Petir, yang mengalir keluar melalui air, memenuhi seluruh gua dengan percikan api. 

Percikan itu begitu terang sehingga bahkan Sang Dal tidak dapat melihat apa yang terjadi. 

Meretih! 

Tubuh Chun Yeowun, yang melangkah ke dalam air yang tergenang, diselimuti oleh petir 
yang kuat. 

Karena petir, rasanya seperti Chun Yeowun akan terbakar. 

'Selesai!' 

Senyum menyebar di wajah Sang Dal. 

"Kuaahahaha! Ini adalah kemenangan saya. Anda akan terbakar di qi guntur dan berubah 
menjadi jelaga. " 

Sang Dal terus mendorong qi guntur. 

Sangat berarti jika dia bisa membunuh Chun Yeowun. 

Meretih! 

Sosok Chun Yeowun diselimuti bunga api. 

Sepertinya baju besi itu terbakar. 

'Kuk, tidak peduli seberapa kuat dia ...' 

Itu dulu. 

Langkah! Langkah! Celepuk! Celepuk! 

Ada suara armor menginjak genangan air. 

Seluruh area dipenuhi dengan kilatan petir dan suara guntur. 

"Dia selamat dari ini? Tidak mungkin. Ini tidak bisa..." 

Sesuatu yang hitam mendekatinya. 
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Tatapan dari kedua mata armor itu terlihat sangat menyeramkan. 

[Dibebankan 250%] 

[Dibebankan 255%] 

[Dibebankan 260%] 

Partikel putih di augmented reality Chun Yeowun, yang berjalan di air, meningkat. 

'Bagus!' 

Wajah Chun Yeowun, yang tersembunyi di Nano Suit, berubah menjadi senyuman. 

Sial bagi Sang Dal, perhitungannya ternyata salah. 

Alasan Chun Yeowun berhenti sebentar adalah karena dia menyerap qi melalui Nano Suit. 

Dan sekarang, Gatelinium siap menerima qi guntur. 

Meretih! 

"Bagaimana! Kenapa tidak berhasil!" 

Langkah! 

Langkah! 

Qi guntur yang dia keluarkan dengan sekuat tenaga tidak ada gunanya. 

Chun Yeowun berdiri tepat di depannya, menerobos air. 

Sang Dal, yang kehilangan keberaniannya, menatap Chun Yeowun dengan tidak percaya. 

"Yo-kamu adalah monster ..." 

Mengepalkan! 

Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chun Yeowun mencengkeram lehernya. 

"Batuk!" 

Dia meletakkan telapak tangan kanannya di dada Sang Dal. 

Bahkan di tengah rasa sakit, dia tahu apa yang akan dilakukan Chun Yeowun. Partikel 
hitam di Nano Suit bergetar. 

Mengerikan! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'I-ini adalah?' 

Energi Sky Demon bangkit dari suit itu dan segera menyelimuti seluruh tubuh Chun 
Yeowun, dan kali ini dia bahkan tidak terlihat seperti sosok manusia dalam Nano Suit, dia 
tampak seperti iblis dari neraka. 

Seolah-olah dia melihat keganasan iblis. 

"Buang apa yang kamu curi." 

"Kuk ... kuk, apa?" 

Saat dia bertanya-tanya apa yang Chun Yeowun katakan, energi Setan Langit memasuki 
tubuhnya. 

Meretih! 

"Kuaaaak!" 

Hal-hal yang begitu mengejutkan. 

Saat energi Setan Langit memasuki tubuhnya, inti naga di tubuhnya ditelan tanpa daya. 

"M-Kekuatanku... Kuak." 

Energi Setan Langit yang serakah mulai menelannya. 

Karena tubuhnya dan Nano sudah menyesuaikan diri dengan qi guntur, tidak ada keraguan 
untuk menyerapnya. 

'Seperti yang diharapkan.' 

Itu seperti bagaimana qi dingin dan qi api diserap. 

Dia tidak tahu mengapa, tetapi energi Setan Langit memiliki kemampuan menyerap yang 
hebat. 

Itu seperti memiliki beberapa teknik penyerapan. 

"Kuaaaak! Tolong! Berhenti..." 

Saat qi guntur mulai menghilang, Sang Dal menjadi tidak berdaya. Dia memohon lagi dan 
lagi, tidak berhasil. 

'Kekuatan saya! Kekuatanku... ugh!' 

Semua qi guntur di tubuhnya diambil. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Meretih! 

Chun Yeowun merasakan qi guntur memasuki tubuhnya. 

Itu adalah qi permanen, bukan hanya qi sementara seperti sebelumnya. 

Itu dulu. 

Retak! 

"Apa?" 

Mendengar suara retakan, Chun Yeowun melihat ke dinding es. 

Dinding es nyaris tidak bertahan. Itu tidak bisa lagi menahan tekanan dan hampir runtuh. 

'Ini!' 

Retak! Guyuran! 

Chun Yeowun mematahkan leher Sang Dal dan melemparkannya ke dalam air. 

Mimpi Sang Dal yang berusaha mencapai ambisinya dengan mendapatkan inti, berakhir 
dengan kematian. 

'Aku harus cepat!' 

Chun Yeowun buru-buru pindah ke cangkang naga. 

Inti naga, yang masih memancarkan qi guntur, memancarkan cahaya cemerlang dari 
cangkangnya. 

Meretih! 

Meretih! 

Tidak ada orang biasa yang bisa menyentuh intinya, tapi Chun Yeowun tidak biasa. 

Karena dia sudah beradaptasi dengan qi guntur, tidak akan ada kesulitan dalam 
menyerapnya. 

Gedebuk! 

'Itu besar. nano.' 

[Dimengerti.] 

Srrrkkk! Wow! 
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Lusinan kabel menonjol dari setelan itu, berubah menjadi seukuran kepala yang 
mengelilingi intinya. 

Sekarang dia harus keluar dari gua. 

Saat itulah Chun Yeowun, yang mendapatkan apa yang diinginkannya, buru-buru turun 
dari cangkang naga dan hendak pergi. 

Gemuruh! Astaga! 

Apa yang dia takutkan terjadi. 

Dinding es runtuh, dan air mulai mengalir dengan kekuatan yang mengamuk. 

Jika air hanya memenuhi setengah gua, dia bisa terbang. 

Namun, air yang mengalir ke dalam gua sangat besar. 

Guyuran! 

"Ugh!" 

Chun Yeowun dengan cepat tersapu oleh air. 

Dia mencoba menyeimbangkan dirinya di dalam air, tetapi dia tidak bisa. 

Dia tersapu oleh arus besar, dan sulit untuk mendapatkan keseimbangan ketika seluruh 
tubuhnya tersapu. 

Guyuran! Guyuran! 

Kwang! 

Kwang! 

Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah tabrakan. 

Seolah tersedot ke dalam jurang, tubuh Chun Yeowun terus tersapu. 

Bahkan jika dia ingin berdiri, dia tidak memiliki dasar untuk berdiri. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

[Keadaan darurat. Aktifkan mode menyelam Nano Suit. Oksigen tersisa 90%.] 

Gelembung! Gelembung! 

Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa Nano Suit memiliki fungsi submersible. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Karena helm tidak terbuka, Nano dengan cepat masuk ke mode menyelam, yang mencegah 
tenggelam. 

Gedebuk! Gedebuk! 

Dengan arus yang begitu kuat, Chun Yeowun terus menabrak dinding gua. 

Dia tidak terluka karena pukulan terus-menerus, tetapi seiring berjalannya waktu, Chun 
Yeowun mulai pusing. 

Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan dan air yang dipenuhi gelembung. 

'Ini akan menjadi masalah besar. Nano, mode penglihatan malam.' 

[Membuka mode kacamata penglihatan malam.] 

Suara Nano bergema, dan mata Chun Yeowun bergetar saat penglihatan gelapnya perlahan 
menjadi cerah. 

'Saya tidak bisa menjaga keseimbangan saya.' 

Dia tidak pernah tahu bahwa arus air bisa begitu menakutkan. 

Tubuh Chun Yeowun tersapu dengan kecepatan yang sangat tinggi. 

Gedebuk! 

Chun Yeowun bukan satu-satunya yang tersapu. 

Mayat-mayat di dalam gua juga ikut terbawa arus. 

Desir! Desir! 

Selain mayat, senjata juga tersapu dan kadang-kadang mengenai Chun Yeowun. 

Jika Nano Suit tidak ada di sana untuk melindunginya, pedang tajam itu akan menimbulkan 
banyak kerusakan. 

Tentu saja, karena Nano Suit, dia tidak mengalami cedera. 

Gelembung! Gelembung! 

Chun Yeowun, yang sedang hanyut, menyadari bahwa dia berputar di sekitar gua besar. 

'Tidak!' 

Dia tersapu tiba-tiba, jadi dia tidak menyadarinya saat itu, tetapi sekarang dia tahu. 
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Dia berada di gua raksasa tempat Sky Flash telah menembus. 

Dia tidak pernah tahu seberapa jauh lubang itu dibor, tapi sepertinya pedang Sky Flash 
menusuk cukup dalam. 

[Sisa oksigen 60%.] 

Hampir setengah dari oksigen telah dikonsumsi. 

'Berbahaya jika tersedot lebih dalam lagi.' 

Chun Yeowun, yang memikirkan skenario terburuk, mencoba menahan arus dan 
menggerakkan tubuhnya. 

Pang! 

'Akh!' 

Namun, alih-alih mengatasi tekanan, dia masih tersapu. 

Kekuatan arus yang berputar sangat besar sehingga seolah-olah dia sedang melawan 
gunung. 

Gedebuk! Gedebuk! 

Tubuhnya terus membentur tembok. 

Chun Yeowun melihat pedang patah yang ditusukkan ke dinding gua. 

'Aku harus berpegang pada itu!' 

Chun Yeowun memutuskan bahwa dia akan berpegangan pada dinding dan menahan 
tekanan. 

Chun Yeowun, yang sedang berkonsentrasi, menunggu saat dia akan menabrak dinding 
lagi. 

Kesempatan itu datang. 

'Sekarang!' 

Pada saat itu, Chun Yeowun menggerakkan tubuhnya untuk berbenturan dengan dinding 
dan menusukkan tinju kirinya ke dalamnya. 

Kwang! 

Dia harus berpegangan dengan tangan kirinya karena tangan kanannya memegang intinya. 
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Chun Yeowun, yang berpegangan pada dinding dengan bantuan setelan Nano, nyaris tidak 
berhasil menghindari hanyut. 

Tak! 

Namun, karena kecepatan arus, dia terdorong cukup jauh. 

Chun Yeowun merasakan sesuatu menopang punggungnya. 

Sst! 

Dia berhasil berhenti didorong menjauh berkat tongkat logam tebal, yang menempel 
padanya seperti sandaran. 

'Haha... terima kasih Tuhan. Senjata-senjata itu tertancap di dinding... ya?' 

Chun Yeowun menoleh untuk melihat tongkat logam yang menopangnya. 

Itu bukan senjata biasa. 

Itu adalah tongkat emas cantik yang memancarkan qi dingin. 

'Ini adalah?' 

Dia belum pernah melihat yang seperti ini di antara musuh-musuhnya. 

Itu bukan jumlah qi dingin yang tidak biasa. 

Hanya tongkatnya yang terlihat tidak biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat ada 
sesuatu yang terukir di atasnya. 

'Nano memperbesar teks.' 

[Dimengerti.] 

Atas perintah Chun Yeowun, Nano memindai teks dan menampilkannya. 

Partikel putih menunjukkan apa yang terukir pada tongkat, dan Chun Yeowun merasa 
tertarik padanya. 

'Bukankah itu seni bela diri?' 

Yang mengejutkan, frasa yang tertulis di sana adalah karakter panjang yang digunakan 
untuk menulis seni bela diri. 

Nama seniman bela diri tertulis di atas ukiran, [Es Dingin Surga] 

Itu adalah teknik es yang diketahui oleh pengguna qi dingin. 
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Melihat teks itu, mata Chun Yeowun bergetar. 

'Ha!' 

Ice Cold of Heaven adalah teknik qi dingin yang seharusnya dipelajari dan diturunkan oleh 
istana Raja Istana Es Laut Utara. 

Itu adalah staf legendaris dengan teknik yang tidak ada bandingannya dengan teknik 
lainnya. Itu cukup kuat untuk membekukan roh naga selama ratusan tahun. 

'Nah, bagaimana situasinya menjadi seperti ini?' 

Tersapu bersih seharusnya menjadi hasil terburuk. 

Namun, bencana itu secara kebetulan menyebabkan penemuan benda suci Istana Es, yang 
akhirnya hilang bersama dengan Penyu Naga yang disegel ratusan tahun yang lalu. 

Source : 
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Chapter 429 
429: Divine Object (1) 

Sekali waktu, bencana berdarah terjadi di Laut Utara. 

Eksistensi yang tidak bisa dihentikan dengan tenaga manusia. 

Sebagai salah satu dari lima Binatang Roh, Penyu Naga muncul di Istana Es Laut Utara, 
menempatkannya di ambang kepunahan. 

Pada saat itu, seorang pejuang memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk 
menghentikan naga. 

Dia adalah raja kelima dari Istana Es Laut Utara, Dan Seojung. 

Meskipun dia adalah prajurit terbaik pada masanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk 
membunuh naga, binatang roh. 

Pada akhirnya, Seojung menemukan metode ekstrem untuk menyelamatkan istana. 

Dia dengan panik membantai banyak bangsawan di istana dan memikat naga, yang telah 
menghancurkan Laut Utara, ke dalam gua tersembunyi di Istana Es Laut Utara. 

Tempat di mana benda-benda suci Istana Es, tablet raja-raja sebelumnya, dan visi seni bela 
diri disembunyikan. 

Tempat rahasia itu seluruhnya terbuat dari batu Adularia dan sulit bagi siapa pun yang 
terperangkap di dalamnya untuk keluar. 

Batu Adularia, yang memiliki sifat menjadi lebih keras saat menyerap dingin di luar, 
memainkan peran utama. Karena begitu banyak batu Adularia dikumpulkan di satu tempat, 
penghalang itu sangat kuat. 

Seojung, yang memancing naga itu ke dalam jebakan, berhasil menguncinya dengan 
bantuan Ice Cold of Heaven. 

Namun, karena menggunakan Ice Cold of Heaven, teknik ini akhirnya berhibernasi untuk 
waktu yang lama. 

Gelembung! 

Di gua yang gelap, gelembung naik. 

Mata Chun Yeowun mengamati struktur Ice Cold of Heaven. 
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Tampaknya berbeda untuk beberapa alasan. 

'Apakah ini mungkin?' 

Dia terkejut melihat apa yang tertulis di bola tongkat itu. 

Es Dingin Surga dapat dibagi menjadi lima bentuk. Itu dapat dibuat menjadi batu besi 
dingin dengan menyuntikkan qi dingin ke bahan keras seperti batu ketika seseorang 
mencapai tingkat dasar ketiga atau keempat. 

'Ketika seseorang mencapai tingkat keempat, mungkinkah membuat besi dingin dengan 
menyuntikkan qi dingin?' 

Dia telah mendengar tentang besi dingin yang dibentuk dengan bantuan qi dingin, tetapi 
dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar mungkin. 

Ada tertulis bahwa ketika seseorang mencapai qi dingin tingkat kelima, seseorang dapat 
membuat besi dingin dengan intensitas yang sebanding dengan musim terdingin. 

'Besi dingin sedingin musim dingin?' 

Tidak mudah untuk percaya itu. 

Bahkan pedang es yang diciptakan oleh qi dingin pun lemah. 

Dan setiap kali mereka bertabrakan dengan senjata yang dimasukkan dengan qi, mereka 
langsung pecah. 

'Jika ini benar-benar mungkin ...' 

Chun Yeowun akan bisa menggunakan pedang es tanpa harus menggunakan senjata umum 
lainnya. 

Gelembung! Gelembung! 

Dia melihat ke dinding, yang memantulkan gelembung-gelembung yang naik. 

Jika memungkinkan, dia mungkin bisa memanjat tembok dengan kecepatan tinggi dan 
menembus pedang untuk mencapai tanah. 

Dia sudah mencapai tingkat dasar kelima dari budidaya qi dingin yang dibutuhkan. 

Ketika dia mencapai tingkat Guru Ilahi, dia telah mengatasi semua batas kultivasi. 

Tapi, 

[Sisa oksigen 33%] 
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'Mendesah...' 

Dia kehabisan waktu. 

Untuk menggunakan Ice Cold of Heaven, dia harus meningkatkan qi dinginnya dari tingkat 
pertama. 

Dia tidak seharusnya langsung melompat ke level 5. 

[Sisa oksigen 30%] 

Dengan suara Nano, bidang pandang augmented reality berubah menjadi merah. 

Sebuah tanda bahaya. 

Arus masih berputar liar, menyedot segalanya. Chun Yeowun mulai tidak sabar. 

[Sisa Oksigen 28%] 

'Sialan, aku kehabisan waktu.' 

Saat itulah Chun Yeowun menjadi tidak sabar, melihat jumlah oksigen yang berkurang. 

Suara Nano bergema di kepalanya. 

[Jumlah oksigen yang tersisa ditambahkan dengan mengekstraksi oksigen terlarut dalam 
air.] 

'Apa ini?' 

Anehnya, gelembung udara yang kuat menyentuh Nano Suit, dan jumlah oksigen yang 
tersisa yang ditampilkan di layar augmented reality mulai naik. 

Gelembung! Gelembung! 

[Oksigen yang dihasilkan 30% 

Oksigen yang dihasilkan 32% 

Oksigen yang dihasilkan 34%] 

Saat tingkat oksigen yang tersisa naik, lampu peringatan merah menghilang. 

Chun Yeowun, yang mengira akan sulit bernapas, terkejut. 

'... mengejutkan.' 

Dia tidak tahu bahwa Nano Suit memiliki fitur seperti itu. 
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Ini berarti Chun Yeowun tidak akan kesulitan bernapas lagi. 

Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan bereaksi terhadap situasi dengan lebih 
tenang. 

'Nano... jika ada panduan penggunaan Nano Suit, pindahkan ke otakku.' 

[Dimengerti.] 

Dia bergegas masuk ke dalam gua, dan Chun Yeowun tahu bahwa karena kelalaiannya dia 
tidak sepenuhnya memahami jas dan kegunaannya. 

Di sisi lain, dia kagum dengan kemampuan Nano yang tak terbatas. 

Hanya dengan melepaskan beberapa kunci, fungsi yang luar biasa dapat dibuka, dan dia 
bertanya-tanya seberapa kuat jika semua kunci dilepaskan. 

'Pertama, aku harus pergi dari sini. nano. Transfer teknik dan teori Ice Cold of Heaven ke 
dalam otak saya.' 

[Dimengerti. Apakah Anda ingin itu dilakukan sekarang?] 

'Iya!' 

Pada saat yang sama, 

"Situs Istana Es Laut Utara yang hancur! Aku harus menyelamatkan Tuhan!" 

"Mun Ku! Tenang! Bagaimana Anda bisa memasuki air yang berputar-putar itu! " 

Ko Wanghur berhasil menghentikan Mun Ku untuk masuk. 

Tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup dari arus air yang berputar-putar begitu dalam 
dan keras. 

"Tuan! Dia seharusnya segera keluar! " 

Bahkan Hu Bong berlinang air mata saat dia melihat air yang berputar-putar. 

Itu tidak bisa dipercaya. Chun Yeowun seharusnya melarikan diri lebih awal dari mereka. 

'Apa yang bisa terjadi ...' 

Mereka tidak menyadari kehadiran Sang Dal, Master Pedang Pembantaian, yang muncul 
setelah Enam Pedang lolos. 
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Melihat orang-orang yang hancur dari Sekte Iblis, Moyong Kang tidak bisa 
menyembunyikan kegembiraannya. 

'Apakah ini berarti Dewa Iblis tidak bisa keluar dari gua? Ahhh! Betapa beruntungnya!' 

Dari sudut pandang Yulin, ini adalah situasi terbaik. 

Jika Lord of the Demonic Cult, yang pergi untuk mendapatkan inti Dragon Turtle, gagal 
melarikan diri dan mati, Yulin mencapai apa yang mereka inginkan. 

'Demi Pasukan Keadilan, surga telah membantu kita! Karena inti naga tidak diambil oleh 
siapa pun, aku bisa beristirahat dengan mudah!' 

Tidak seperti Moyong Kang, Jegal Sohi menatap air dengan ekspresi bingung. 

Sangat mengejutkan bahwa Demon God yang mengerikan tidak bisa keluar dari gua. 

'Dalam menghadapi bencana alam, bahkan kamu, Dewa Iblis, tidak dapat melarikan diri.' 

Sebagai anggota Yulin, dia seharusnya senang, tetapi mengapa dia merasa pahit? 

Alasan mengapa mereka semua hidup adalah karena Chun Yeowun telah membunuh naga 
itu dan berurusan dengan semua anggota klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Demi kepentingan Pasukan Keadilan, dia telah mengalihkan pandangannya dari 
ketidakadilan beberapa kali sebelumnya. 

Meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua demi masa depan Pasukan Keadilan. 

'Apa jenis ... faksi kita?' 

Whoo! 

Dia mengerucutkan bibirnya. 

Perasaan pahit segera berubah menjadi skeptisisme. 

Sementara itu, sekelompok orang mendekati tempat Dan Jucheon, wakil raja, dan para 
tetua lainnya yang masih hidup berdiri. 

Mereka adalah penjaga langsung di bawah kendali istana dan dewan. 

'Dewan... Dan Baekhyun!' 

Kemarahan muncul di mata Dan Jucheon, yang sedang menatap Dan Baekhyun. 

Awalnya, dia mengira Baekhyun bergerak untuk membunuh naga itu. 
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Tetapi ketika dia memikirkan situasi Istana Es saat ini, di mana lebih dari setengah orang 
mati, dan istana berubah menjadi reruntuhan, sepertinya semuanya adalah kesalahan sang 
pangeran. 

'Jika kakakku tidak menjadikannya pangeran!' 

Situasi ini tidak akan pernah terjadi. 

Mereka telah memasuki gua dengan memecah es ketika mencoba untuk memulihkan harta 
karun. 

Pada saat itu, seorang penatua dewan Sol Am-baek, memberikan perintah kerajaan. 

"Tangkap Dan Jucheon, penghasut pengkhianatan, dan semua orang di sampingnya, tahan 
mereka segera." 

"Iya!" 

Dewan telah menunggu saat ini. 

Ini adalah saat yang tepat untuk menaklukkan Dan Jucheon yang terluka dan para tetua 
lainnya. 

Seol Young-gwi, berteriak saat melihat penjaga mendekati mereka. 

"Atas perintah siapa kamu bergerak sekarang? Bukankah kalian melanggar aturan istana 
dan mendirikan pangeran yang tidak memenuhi syarat, menciptakan kekacauan semacam 
ini! " 

"Hah! Siapa yang membawa orang luar dan mengusir raja sampai mati! Kata-kata seperti 
ini sering terdengar dari orang-orang sepertimu, Penatua Seol!" 

Sol Am-baek menanggapi kata-kata itu. 

Pada tetua ke-8 itu, Baek Hak bertanya dengan ekspresi bingung. 

"Saya tidak mengerti ini sama sekali. Mengapa membawa orang luar? Bukankah pangeran, 
yang kamu dukung, membawa orang-orang jahat dari Sekte Iblis dan menyebabkan situasi 
ini?" 

"Ha! Apakah Anda benar-benar menyalahkan pangeran atas situasi yang Anda sebabkan! 
Berhenti dengan omong kosongmu! Tangkap mereka sekarang!" 

"Apa!" 

Ketika mereka mencoba untuk menaklukkan mereka, para tetua yang mendukung Dan 
Jucheon mencoba untuk melawan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Ini biasanya akan menyebabkan perang saudara. 

Pada saat itu, Dan Jucheon, yang diam sampai saat itu, berbicara dengan suara penuh 
kemarahan saat melihat pangeran, Dan Baekhyun. 

"Baekhyun. Jika Anda, yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra mahkota, diberi 
gelar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dewan akan benar-benar memahami dan 
mengikuti Anda? 

Dia berusaha sangat keras untuk tidak membenci keponakannya. 

Tapi dia tidak mau lagi. 

Sebagai tanggapan, Baekhyun mengeluarkan kata-kata yang selalu dia simpan di dalam. 

"Paman Dan! Jika Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak pantas mendapatkan gelar 
itu, Anda seharusnya secara resmi memintanya dari dewan kerajaan. Saya tidak ingin 
mendengar ini dari Anda, yang untuk ambisi Anda sendiri, membawa orang luar yang 
merugikan keluarga Anda sendiri! 

Baekhyun juga kesal. Semua emosi yang dia simpan di dalam dirinya selama ini muncul ke 
permukaan. 

Dan Jucheon, wakil raja, berbicara dengan ekspresi bengkok. 

"Penatua Seol benar. Seharusnya aku menjagamu saat itu. Setidaknya sekarang, saya akan 
memperbaikinya. " 

Astaga! 

Dengan kata-kata itu, qi dingin bergegas menuju tubuh Baekhyun. 

Tidak peduli seberapa takutnya dia pada Chun Yeowun, Dan Jucheon tetap menjadi salah 
satu prajurit terbaik di Utara. 

Dia memiliki kemampuan untuk berurusan dengan dewan dan penjaga mereka sendirian. 

"A-apa yang kamu lakukan sekarang! Dan Jucheon!" 

Mendengar teriakan mendesak dari Sol Am-baek, Dan Jucheon tersenyum pahit. 

"Penatua Sol! Saya mencoba mencari tahu situasinya. Apakah Anda berpikir bahwa saya 
tidak akan bertindak hanya karena kita menyerah pada Sekte Iblis? Saya melakukan ini 
untuk mencegah para bangsawan mati di tangan Lord of the Demonic Cult. Dan jika dia 
mati dan Baekhyun mati, kita tidak akan..." 

Itu dulu. 
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Gemuruh! 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tanah bergetar. 

"Hah!" 

"E-gempa!" 

Mereka semua bertanya-tanya apakah tanah tempat mereka berdiri akan runtuh. 

Namun, berbeda dengan gempa. 

'Kuat. Ini adalah...' 

Sesuatu yang mendebarkan dan intens bisa dirasakan di bawah tanah. 

Itu pada saat itu. 

Bang! Kwang! 

Cahaya yang kuat meletus dari tempat yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. 

Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke cahaya yang tidak dikenal. 

"A-apa itu?" 

Moyong Kang, yang melihatnya, bergumam dengan mata ketakutan. 

"T-tidak mungkin..." 

Dia tidak ingin itu terjadi, tetapi cahayanya adalah energi. 

Tiba-tiba, sinar cahaya yang dimuntahkan menghilang, dan kolom air bermunculan. 

Namun, sosok hitam muncul di atas air. 

Astaga! 

Saat sosok hitam itu diperhatikan, para pemuja berteriak sekaligus. 

"Wahhhhh!!!!" 

"Tuhan!!!" 

Chun Yeowun, yang mengenakan armor hitam, tanpa Nano Suit, melayang di udara. 

Dua belas pedang es brilian berputar di sekelilingnya. 
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"T-tidak, itu konyol!" 

"Dia ... dia selamat?" 

Berbeda dengan Sekte Iblis yang bahagia, Yulin dan para prajurit Istana Es semuanya 
bingung. 

Dan Jucheon, yang baru saja melepaskan energinya, menatapnya. 

'Apakah ini berarti dia bukan manusia?' 

Dia kembali hidup dari bencana alam. 

Mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup dari air itu hanya dengan keberuntungan. 

Kehilangan kata-kata, dia melihat tongkat emas di tangan kiri Chun Yeowun. 

"I... itu?" 

Bukan hanya dia, tapi juga yang lain. 

Tidak mungkin para tetua istana tidak tahu tentang tongkat emas. 

Itu adalah tongkat yang mirip dengan yang dipegang patung batu di altar utama Istana Es 
di tangannya. 

"Staf Es Dingin!" 

Staf Es Dingin. 

Itu telah lama hilang, harta karun Istana Es yang hilang. 

Dalam situasi di mana semua orang terkejut, Pangeran Baekhyun berbicara dengan senyum 
di wajahnya sambil menatap Dan Jucheon. 

"Kamu mengatakan sesuatu tentang Penguasa Sekte Iblis?" 

Source : 
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Chapter 430 
430: Divine Object (2) 

Staf Es Dingin. 

Sebuah benda yang ditinggalkan oleh Dan Yeong, pendiri Istana Es Laut Utara. 

Alasan mengapa kecemerlangan emas tidak padam meskipun telah berlalu selama 
bertahun-tahun adalah karena bahannya. 

Dikatakan bahwa bintang jatuh ke Utara sejak lama. 

Dikatakan bahwa Dan Yeong, seorang peneliti yang lahir di luar Utara, adalah ahli dalam 
menggunakan qi dingin dan membuat benda ini dari bahan bintang. 

Karena bintang, meteorit, tidak dapat dibuat menjadi tongkat dengan bahannya saja, ia 
mencampurnya dengan emas murni dan membuat tongkat itu. 

Namun, untuk beberapa alasan, Staf Es Dingin ditinggalkan di situs bawah tanah istana, 
tempat tablet disimpan. 

Namun, ada satu legenda yang diketahui semua orang di istana. 

'Staf Es Dingin, staf tersembunyi diketahui hanya dapat ditemukan oleh raja istana yang 
sebenarnya!' 

Tongkat emas berkilauan di mata Dan Jucheon. 

Karena legenda itu, keluarga kerajaan sebelumnya mencoba untuk memecahkan batu 
Adularia dan menemukan benda suci tersebut. 

Itu karena tidak peduli seberapa tidak kompetennya sang pangeran, semua orang di istana 
akan berpihak padanya jika dia mendapatkan objek suci. 

"Apa yang kamu katakan tentang Lord of Demonic Cult?" 

Senyum mengembang di wajah pangeran. 

Ketika dia mengetahui bahwa Lord of the Demonic Cult masih hidup, dia tidak bisa 
menyembunyikan kelegaannya. 

Dia adalah satu-satunya yang bisa menekan Dan Jucheon. 

'Terima kasih Tuhan. Jika Lord Chun benar-benar mati, semuanya akan berakhir.' 
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Jika Chun Yeowun benar-benar mati, dia tidak akan bisa membalas dendam atas 
pembunuhan tidak adil dari raja sebelumnya. 

Sol Am-baek, penatua dewan, mempercepat orang-orang dan memberi perintah lagi 
setelah melihat Chun Yeowun. 

"Cepat dan tangkap mereka!" 

"Iya!" 

Seolah menunggu perintah, para penjaga menanggapi dengan keras dan mencoba 
menaklukkan mereka. 

Dia berpikir bahwa tidak akan ada perlawanan lebih lanjut karena Chun Yeowun telah 
dibangkitkan. 

Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

"Kamu bajingan nakal! Lepaskan saya!" 

Pang! 

Kedua penjaga yang mencoba menangkap Dan Jucheon terlempar ke belakang. 

"Kuak!" 

"Kak!" 

Baekhyun dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka pada 
penampilan yang kuat dan tidak kaku itu. 

Jika bukan karena dia, para tetua lain yang berpihak pada Dan Jucheon akan menyerah. 

Namun, Dan Jucheon adalah seorang Maha Guru yang tidak akan mundur. 

"Da-Dan Jucheon! Apakah Anda benar-benar akan melawannya sampai akhir? " 

"Ada banyak pria yang tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku! Setelah 
masalah ini diselesaikan, saya tidak akan pernah membiarkan ini pergi! " 

Menyentak! 

Pada tekanan berdarah yang memancar darinya, para penjaga mundur selangkah. 

Mereka dicekam oleh ketakutan yang kuat bahwa mereka akan mati jika mereka mendekat. 

Dan Jucheon balas berteriak pada Chun Yeowun, yang masih mengambang. 
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"Tuan Chun!!!" 

'Hah? Apa yang pria ini coba lakukan?' 

Jauh dari rasa takut pada Chun Yeowun, ketika dia memanggilnya, semua orang tampak 
kagum. 

Itu adalah tindakan yang Dan Jucheon tidak akan pernah lakukan. 

Chun Yeowun selamat, dan Dan Jucheon mencoba mengingini inti yang seharusnya dimiliki 
oleh Sekte Iblis. 

Dan jika dia pasti akan bertemu dengan Chun Yeowun, dia memutuskan untuk pergi keluar. 

'Terlepas dari inti, konflik akan muncul di istana. Kita harus menghentikan Sekte Iblis 
untuk campur tangan! Jika dia berjanji untuk tidak ikut campur, semuanya bisa 
diselesaikan.' 

Dia memanggil Chun Yeowun, memikirkan itu, tetapi Chun Yeowun bahkan tidak 
melihatnya. 

"Tuan Chun...!?" 

Chun Yeowun, yang mengambang, turun ke tempat dimana Sekte Iblis berdiri. 

Tidak mungkin Chun Yeowun akan berbicara dengannya begitu dia kembali dari bencana. 

'Saya perlu mendapatkan staf itu!' 

Itu adalah prioritas. 

Jika tongkat itu jatuh ke tangan Baekhyun, semuanya akan berakhir untuk Dan Jucheon. 

Tat! 

"Ah! Dan Jucheon!" 

Dan Jucheon buru-buru melihat dimana Chun Yeowun berada. 

Seorang lelaki tua dari dewan mendecakkan lidahnya. 

"Cih, dia meminta kuburannya sendiri." 

Kultus Iblis sudah memiliki inti di pihak mereka. Mencoba apa pun dengan mereka 
bukanlah pilihan yang tepat. 

Namun, Sol Am-baek tahu apa yang Dan Jucheon coba dan mendesak Baekhyun. 
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"Pangeran! Anda perlu pindah. Dan Jucheon mengincar---!" 

"Objek Ilahi." 

Mereka menyadari apa yang diinginkan Dan Jucheon. 

Dia ingin membuat kesepakatan dengan Chun Yeowun dan mendapatkan Objek Ilahi. 

Jika Dan Jucheon melepaskan harga dirinya dan menyerah kepada Chun Yeowun, dan 
bersumpah setia, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. 

apa! 

Baekhyun dan Sol Am-baek buru-buru pindah. 

Ini menjadi aneh. 

Para penjaga, yang tidak tahu apa yang terjadi, memutuskan untuk mengejar mereka. 

Dalam situasi saat ini, orang yang memegang Divine Object akan menjadi orang yang 
mengamankan posisi Raja. 

"Ikuti Raja!" 

"Kita perlu membantu wakil Raja!" 

Kedua belah pihak menuju ke tempat di mana para pemuja berdiri. 

Di sisi lain, Chun Yeowun, yang kembali dari bencana, disambut hangat oleh para pemuja. 

Tentu saja, tidak semua orang bersorak. 

"Tuan! Sudah kubilang untuk berhenti mengejutkanku seperti ini! Bagaimana jika ada yang 
tidak beres dan Tuhan... ugh." 

Dia tidak punya pilihan selain menenangkan Mun Ku, yang sedang meratap. 

"Mun Ku benar. Tuan! Tolong dengarkan kami!" 

"Hmm!" 

Hu Bong dan Enam Pedang lainnya juga menimpali, dan Chun Yeowun tertawa pahit saat 
mendengar omelan mereka. 

Karena mereka berbagi suka dan duka dalam hidup mereka sejak awal akademi, dia sangat 
menyadari kekhawatiran mereka. 

"Tapi, Tuan, stafnya?" 
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tanya Markim. 

Jelas bahwa percikan api yang datang dari tangan kanannya adalah inti dari naga itu. 

Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan energi luar biasa yang 
dipancarkannya. 

Namun, staf emas itu tidak biasa. 

Wah! 

"Ini memiliki qi yang luar biasa." 

Chun Yeowun menekan qi-nya, dan tetap saja qi terasa tidak normal. 

Meskipun Utara dingin, qi dingin dari staf terasa dingin. 

Chun Yeowun dengan santai menanggapi. 

"Sepertinya itu adalah Objek Ilahi dari Utara." 

"Objek Dewa? Ah!" 

Ketika mereka mendengar kata 'Objek Ilahi', mereka mengingat cerita yang Baekhyun 
ceritakan kepada mereka. 

Mereka tahu apa yang mantan raja coba temukan. 

Mereka tidak tahu bagaimana Chun Yeowun mendapatkannya, tapi itu jelas memiliki 
kekuatan besar. 

"Tuan. Lalu akankah kamu menyerahkannya kepada pangeran? " 

Chun Yeowun menjawab sedikit bingung dengan pertanyaan Mun Ku. 

"Aku memang berpikir begitu, tapi staf..." 

Tatak! 

Sebelum Chun Yeowun bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang mendekati mereka. 

Marakim dan Enam Pedang lainnya memblokirnya sekaligus. 

Kedok! Kedok! Kedok! 

"Berhenti di sana!" 

"Aku di sini untuk bertemu dengan Tuan Chun!" 
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Orang yang datang adalah Dan Jucheon. 

Marakim, yang menghentikannya, menggelengkan kepalanya. 

"Saya memperingatkan Anda, tunggu sampai Tuhan menjawab." 

Di bawah tanah, Dan Jucheon menyerah dalam pertempuran dengan Marakim dan 
menyatakan niatnya untuk menyerah. 

Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba di bawah tanah, mereka tidak dapat 
mengalahkan Sekte Iblis karena ilmu pedang Enam Pedang dan Marakim mengalahkan 
para prajurit Istana Es. 

'Ini untuk masa depan Istana Es. Saya harus membuang semua harga diri saya.' 

Gedebuk! 

Pada saat itu, Dan Jucheon berlutut di lantai. 

Mata Marakim menyipit pada tindakan yang tidak terduga. 

Dan Jucheon, yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat menentang mereka, bertanya lagi. 

"Tolong biarkan aku berbicara dengan Tuan Chun!" 

Atas permintaan yang sungguh-sungguh, Marakim kembali menatap Chun Yeowun. 

Chun Yeowun mengambil langkah dan kemudian berjalan ke depan. 

"Berbicara tentang apa?" 

Sebagai tanggapan atas pertanyaan blak-blakan, Dan Jucheon membenturkan kepalanya ke 
lantai. 

Gedebuk! 

"Aku minta maaf karena mencoba mengingini inti!" 

Meskipun dia adalah wakil raja, Istana Es, kepala tertinggi di Utara, dia melipat harga 
dirinya dan meminta maaf. 

Semua kultus yang telah memusuhi prajurit Istana Es tidak bisa menyembunyikan 
kebingungan mereka. 

Ketika Chun Yeowun tetap diam, Dan Jucheon terus berbicara. 
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"Saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan memperoleh inti, harta surga dan bumi, 
tetapi itu bertentangan dengan doktrin yang mengatakan orang yang membunuh 
mendapatkan inti. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan saya." 

Tidaklah mudah bagi Maha Guru untuk membuang harga dirinya. 

Pada kenyataannya, hampir seolah-olah pria itu telah menyatakan niatnya untuk 
menyerah. 

"Saya tahu bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Tentu saja, saya tidak akan hanya 
menyerahkan inti dan mayat naga, tetapi saya akan melakukan apa pun yang diinginkan 
Lord Chun, bahkan jika itu untuk meninggalkan aliansi dengan Yulin dan membentuk 
aliansi dengan Anda. 

'!!!' 

Woong! 

Sebuah saran yang tidak biasa keluar dari mulutnya. 

Menyerahkan aliansi dengan Yulin. 

Penangguhan semua kegiatan resmi dengan Yulin berarti mereka akan menyerahkan 
semua kekuatan yang mereka miliki di luar Utara. 

Chun Yeowun, yang diam, membuka mulutnya. 

"... apa yang kamu butuhkan ketika kamu membuat penawaran seperti itu?" 

Tak satu pun dari mereka adalah saran yang ringan. 

Apa yang ingin dia lakukan akan membuat kontingen Yulin sangat tidak senang. 

Mereka telah datang jauh-jauh ke Utara untuk membantu mereka karena aliansi tersebut, 
dan sekarang orang ini bersedia untuk mengakhirinya. 

"Jika saya diberi dua bantuan, saya bersedia memberikan apa pun yang diinginkan Lord 
Chun." 

"Ha! Beraninya kau mengajukan kesepakatan dengan Tuhan kita?" 

Hu Bong bertanya dengan nada serius. 

Dan Jucheon memutuskan untuk membuang harga dirinya demi kelangsungan Istana Es 
Laut Utara. 

"Menarik. Apa saja nikmatnya?" 
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Dia tidak harus mendengarkan, namun Chun Yeowun bertanya. 

Merasa lega, Dan Jucheon berbicara. 

"Yang pertama, tolong jangan ikut campur dalam urusan istana. Masing-masing pihak 
punya alasan masing-masing. Saya harap Anda mengerti itu. " 

Dia berbicara langsung. 

Di satu sisi, dia meminta Chun Yeowun untuk tidak ikut campur, seperti membantu 
Baekhyun keluar. 

Selama dia bisa membuat Chun Yeowun menyetujui itu, pangeran bisa ditangani. 

"Yang kedua?" 

"Tongkat emas yang dipegang Lord Chun adalah objek surgawi istana. Jadi tolong 
serahkan..." 

Itu dulu. 

"Tidak! Tuan Chun!" 

Teriakan mendesak dari jauh. 

Baekhyun dan kakak Sol Am-baek. 

Karena mereka lebih rendah dalam seni bela diri daripada Dan Jucheon, mereka datang 
terlambat. 

"Tuan Chun. Anda tidak boleh menyerahkan tongkat itu kepada orang itu!" 

Mengejutkan bagaimana pria itu meminta staf. 

Jika tongkat itu jatuh ke tangan Dan Jucheon, hati para pejabat kerajaan akan berubah. 

"Beraninya kamu ikut campur dalam percakapan dua kepala?" 

Astaga! 

Dan Jucheon, yang berada di tanah, berdiri dan mengancam mereka. 

Dia tidak ingin ada orang yang mengganggu percakapannya dengan Penguasa Sekte Iblis. 

Baekhyun mengarahkan jarinya ke Dan Jucheon dan berteriak. 

"Tuan Chun. Orang ini berkata bahwa kamu mati di dalam gua, dan tidak ada iblis..." 
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"Omong kosong apa yang kamu bicarakan!" 

apa! 

Saat Baekhyun mencoba mengulangi apa yang Dan Jucheon katakan sebelumnya, wakil raja 
mencoba menutup mulut Baekhyun sambil mengeluarkan senjatanya. 

Dan Jucheon, yang mempersempit jarak dalam sekejap, mengarahkan senjatanya ke leher 
Baekhyun. 

"Ugh!" 

Tapi, 

Ssst! 

Sebelum dia bisa mencapai Baekhyun, seseorang menghentikannya. 

Itu adalah Marakim. 

Meskipun bergerak setengah ketukan lebih lambat dari Dan Jucheon, dia memblokirnya. 

Papa! 

Saat momentum tidak bisa dihentikan, lengan mereka terbentur ringan tiga kali. 

Dan Jucheon, yang memberikan yang terbaik, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan 
melihat betapa mudahnya Marakim bergerak. 

"Pangeran. Silakan lanjutkan apa yang Anda katakan. " 

Marakim, yang melindungi Baekhyun, berbicara dengan pangeran. 

"Tuhan, dia berkata bahwa jika Anda tidak ada, tidak ada yang akan takut pada sekte!" 

Mendengar itu, Dan Jucheon menatap Chun Yeowun dengan ketakutan. 

"Tuan Chun! Jangan percaya anak itu. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Saya 
baru saja mengatakan bahwa saya tidak takut bahkan jika saya tidak memiliki 
perlindungan dari Sekte Iblis." 

Setelah memberikan penjelasan, dia menatap Baekhyun dan berteriak. 

"Kamu benar-benar tidak memiliki kualifikasi seorang pangeran. Bagaimana Anda bisa 
mencoba dan menyelesaikan masalah internal dengan bantuan orang luar? " 
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"Ha! Apakah Anda benar-benar mengucapkan kata-kata itu? Apakah itu sebabnya kamu 
membawa orang luar itu dan membuat ayahku, mantan raja, mati! " 

Dan Jucheon menggigit bibirnya mendengar kata-kata itu. 

Dia malu dengan bagaimana dia membawa orang-orang dari klan Blade God Six Martial 
untuk menghindari darah di tangannya sendiri. 

"Wakil Raja!" 

"Pangeran!" 

Grrrr! 

Pada saat yang sama, para pengikut dari masing-masing pihak tiba. 

Itu berubah menjadi pertarungan antara kedua belah pihak. 

Itu mengerikan bagi mereka. 

Satu pihak tidak ingin campur tangan pihak lain, dan pihak lain tidak akan menang jika 
Chun Yeowun tidak ikut campur. 

"Tuan Chun! Anda harus ingat permintaan saya sebelumnya? Jika Anda tidak campur 
tangan, saya bersedia memberikan apa pun yang Anda inginkan ... " 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Baekhyun menyela. 

"Tuan Chun! Bukankah kita menulis kontrak di awal? Kultus dan istana memutuskan untuk 
membentuk aliansi..." 

"Apa?! Anda menandatangani kontrak seolah-olah Anda adalah perwakilan dari istana! " 

Dan Jucheon bertanya balik dengan bingung. 

Tidak masuk akal bahwa sang pangeran, yang tidak memiliki otoritas, menandatangani 
kontrak. 

'Berisik.' 

Karena campur tangan Marakim, Chun Yeowun menghela nafas sambil melihat mereka 
berdebat. 

"Ini sukses." 

Dan Jucheon, yang mengira Chun Yeowun menghela nafas mendengar kata-kata Baekhyun, 
merasa senang. 
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Ini adalah tujuannya. 

Ketika orang luar, Penguasa Sekte Iblis, membunuh Baekhyun karena menandatangani 
kontrak palsu di depan semua orang, dia bisa tersenyum. 

Dia harus terus membuat Baekhyun terlihat seperti orang bodoh dan memastikan Chun 
Yeowun tidak ikut campur. 

"Baekhyun, jika kamu mendapatkan bantuan dari orang luar, bahkan ketika kamu 
mendapatkan benda suci itu, apakah menurutmu istana akan mengikutimu?" 

"Itu lucu. Lalu mengapa Anda meminta Lord Chun untuk menyerahkannya? Bukankah itu 
karena Anda dapat melanggar tata cara dengan perintah? " 

Orang-orang yang berada di belakang bergumam. 

Perintah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. 

"Pesanan?" 

Baekhyun menjawab pertanyaan Chun yeowun. 

"Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para pendiri istana. Bahwa mereka yang 
mendapatkan benda suci akan diakui sebagai raja istana yang sebenarnya." 

Inilah alasan mengapa mereka berdua berusaha menahan tongkat itu. 

Sebagian besar bangsawan adalah kerabat darah, tetapi mereka tidak bisa mengincar 
takhta. 

Raja sekarang akan diputuskan oleh siapa Chun Yeowun menyerahkan tongkat itu. 

Dan Jucheon buru-buru mencoba membujuknya. 

"Tuan Chun! Tolong buat keputusan yang tepat. Apa gunanya menyerahkan benda suci itu 
kepada anak itu? Jika Anda memberi saya objek ilahi, istana akan sepenuhnya mendukung 
faksi Anda! 

Dan Jucheon menggunakan pendekatan praktis. 

Setidaknya dia menunjukkan bahwa Baekhyun tidak memiliki kekuatan. 

Itu berarti bahwa sang pangeran tidak memiliki kekuatan selain dari dukungan dewan dan 
para penjaga. 

"Tuan Chun! Jangan tertipu oleh kata-kata pria ini! 
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Baekhyun dan yang lainnya memohon pada Chun Yeowun. 

Kedua sisi itu sama. 

Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Chun Yeowun mematahkan harapan semua 
orang. 

"Apakah kamu mengatakan bahwa orang yang memegang tongkat ini adalah raja Istana Es 
yang sebenarnya?" 

"Y-ya." 

"Tapi staf ada di tangan saya." 

'!?' 

Baik Dan Jucheon maupun Baekhyun tercengang mendengar kata-kata Chun Yeowun. 

Source : 
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Chapter 431 
431: Divine Object (3) 

Dan Jucheon dan Baekhyun sama-sama terdiam. 

Mereka berdua dengan gugup mengantisipasi kepada siapa Chun Yeowun akan 
menyerahkan tongkat itu. 

Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika dia mengatakan 
sesuatu yang benar-benar luar biasa. 

Reaksi para tetua adalah sama. 

'A-apa yang pria itu bicarakan?' 

'Apakah maksudnya dia akan memegang Divine Object?' 

Beberapa orang berpikir begitu, tetapi wajah Enam Pedang tidak berubah. 

Mereka tahu Chun Yeowun tidak akan berbicara dengan sia-sia, jadi mereka tahu persis 
apa yang akan dia lakukan. 

'Kita akan mengambil alih Istana Es Laut Utara!' 

Rencana awalnya adalah membentuk aliansi dengan Istana Es. 

Namun, setelah mendapatkan Divine Object, rencana Chun Yeowun berubah. 

'Apakah akan ada serangan balasan?' 

Penatua ke-6 Mong Mu sangat prihatin. 

Tentu saja, jika Istana Es Laut Utara, hegemon Utara, berada di bawah Sekte Iblis, itu akan 
menjadi pencapaian yang luar biasa. 

Namun, jika dia mencoba menyerapnya, mungkin ada serangan balasan yang parah. 

"Lord Chun... Saya pikir kata-kata Anda barusan di luar konteks. Ini bukan sesuatu seperti 
darah Penyu Naga. Ini adalah Objek Ilahi dari istana." 

Dan Jucheon, wakil raja istana, berbicara dengan nada yang sangat hati-hati. 

Baekhyun juga sama. 
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"Tuan Chun. Terima kasih atas semua bantuanmu, tapi siapa yang akan tetap diam saat 
orang luar mengingini Objek Ilahi istana?" 

Woong! 

Bahkan para prajurit Istana Es pun gelisah. 

Jika ada orang lain selain Chun Yeowun yang membuat pernyataan seperti itu, semua 
prajurit Istana Es akan marah dan diserang. 

Namun, mereka tidak melakukan itu karena dia memegang Divine Object dan kekuatannya 
yang seperti monster, yang melampaui batas kemampuan manusia. 

Semua orang berharap bahwa apa yang dikatakan Chun Yeowun akan dianggap sebagai 
lelucon. 

Tapi, 

"Tapi bukankah kamu mengatakannya dengan mulutmu sendiri? Orang yang memegang 
Objek Ilahi adalah raja Istana Es yang sebenarnya?" 

Sayangnya, Chun Yeowun tidak bercanda sama sekali. 

Dia sepertinya benar-benar ingin mengklaim dirinya sebagai raja Istana Es. 

'Ugh, pria ini!' 

Menenangkan hatinya, Dan Jucheon membuka mulutnya. 

"Tuan Chun. Bukan itu maksudnya. Itu bukan dekrit kerajaan. Itu adalah dekrit yang 
berlaku untuk keluarga Dan. Itu bukan sesuatu yang berlaku untuk semua orang di dunia." 

"... kata-kata pria ini benar." 

Dan Baekhyun membantunya. 

Sulit dipercaya bahwa mereka adalah orang yang sama yang menginginkan yang lain mati 
beberapa menit yang lalu. 

Jika tidak, mereka akan kehilangan kekuatan mereka. 

"Ini menarik. Saya tidak ingat sebuah bagian yang pernah mengatakan bahwa saya adalah 
orang luar." 

"Apa?" 

Gedebuk! 
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Chun Yeowun meletakkan tongkat emas yang dipegangnya di tangan kirinya ke tanah. 

Dan kemudian, selembar kertas yang diukir dengan energi muncul. 

Semua bangsawan yang melihat tulisan di kertas tidak bisa menyembunyikan keterkejutan 
mereka. 

"Oh..." 

Dan Jucheon dan Baekhyun juga melihatnya dengan mata bingung. 

"Mereka yang telah mendapatkan Staf Es Dingin adalah orang-orang yang memenuhi syarat 
untuk menjadi raja istana yang sebenarnya! Bukankah ini?" 

Pangeran dan wakil raja tidak bisa menyangkal apapun. 

Itu adalah perintah kerajaan yang terukir tepat di depan patung Dan Young, di depan istana 
utama. 

Mereka tidak tahu bahwa Chun Yeowun, yang hanya berhenti sebentar di dekat istana 
utama, akan mengingatnya secara akurat. 

"Apa menurutmu aku bisa dengan mudah mendapatkan Divine Object? Mengapa tuan-tuan 
lain yang melayani istana dan yang berturut-turut tidak dapat menemukannya sampai 
sekarang? " 

Wooong! 

Reaksi para prajurit berubah dengan kata-kata Chun Yeowun. 

Itu jelas hal yang tidak masuk akal, tetapi Chun Yeowun adalah orang yang membunuh 
Penyu Naga dan menyelamatkan orang-orang istana. 

Selain itu, dia juga akhirnya menemukan Objek Ilahi, yang terkubur di bawah tanah, yang 
akan tenggelam ke dalam danau jika tidak ditemukan olehnya. 

Dengan cara itu, terlepas dari dia sebagai orang luar, tindakan heroiknya mendominasi 
pikiran mereka. 

'Pangeran memang memiliki legitimasi, tetapi keterampilannya tidak cukup sampai pada 
titik di mana dia bahkan tidak bisa menggunakan Telapak Tangan Dewa Es dengan benar.' 

Jika dia akhirnya menjadi raja Istana Es Laut Utara, dia seharusnya memiliki qi dingin dan 
menjadi Maha Guru. 

Dia seharusnya memiliki rambut perak, bukan rambut hitam. 
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'Wakil raja kuat di Laut Utara ... tapi dia masih seorang pengkhianat yang membawa orang 
luar untuk membangunkan naga dan membunuh mantan raja.' 

Ketika seseorang mulai membuat perbandingan, itu berakhir. 

Gelombang, yang hanya dimulai dengan menjaga keluarga Dan di atas takhta, mulai 
berpikir bahwa seseorang seperti Chun Yeowun akan menjadi raja yang baik. 

Saat opini berubah, Dan Jucheon dan Baekhyun mulai merasakan krisis. 

'Tidak mungkin ... apakah para pejabat kerajaan berpikir?' 

'Baekhyun...Baekhyun...kau membuat langkah terburuk.' 

Dan Jucheon menggelengkan kepalanya. 

Semua ini tidak akan terjadi jika Baekhyun tidak membawa Chun Yeowun. 

Hati para bangsawan yang tidak puas dengan suksesi pangeran kerajaan condong ke arah 
Dan Jucheon. 

Namun, ketika mereka mengetahui tentang kebenaran dia membawa orang luar untuk 
membunuh mantan raja, tatapan para pejabat muda berubah. 

'Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Begitu mereka mulai berpikir, semuanya menjadi 
tidak terkendali. Aku tidak bisa membiarkan Chun Yeowun menyapu mereka!' 

Istana Es tidak bisa diturunkan kepada siapa pun di luar keluarga Dan. 

Ketika situasi seperti ini datang, Dan Jucheon mengirim pesan telepati ke Baekhyun, yang 
juga berjuang untuk memecahkan masalah. 

[Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan?] 

[Kamu adalah orang terakhir yang aku ingin dengar dari kata-kata itu.] 

[... Yah, ini tidak bagus. Jika kita tidak mengatasi situasinya, istana akan jatuh ke tangan 
iblis jahat itu. Ini adalah masalah yang sepenuhnya terpisah dari aliansi. Anda juga tidak 
menginginkan itu.] 

Dengan ekspresi gelap, Baekhyun menganggukkan kepalanya. 

Saat itu, Dan Jucheon membuat saran. 

[Kamu adalah bagian dari garis keturunan raja. Anda tahu itu dengan sangat baik. Rahasia 
yang tersembunyi di dalam pesanan.] 
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[Ah!] 

Mata Baekhyun melebar mendengar kata-kata Dan Jucheon. 

Dia sedikit bingung, tapi kemudian dia mengerti. 

[Staf Ice Cold, Divine Object, memilih pemiliknya. Itu hanya dapat diambil oleh orang-orang 
yang memenuhi syarat. Apakah Anda ingat apa kualifikasinya?] 

[... darah keluarga Dan!] 

[Iya. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Iblis, dia tidak dapat dipilih. Bertujuan untuk itu.] 

Sebuah tradisi lisan diturunkan kepada orang-orang dari keluarga Dan di Istana Es. 

Seperti yang Dan Jucheon katakan, Objek Ilahi memilih pemiliknya seolah-olah tongkat itu 
masih hidup. 

Hanya keluarga Dan, keluarga kerajaan, yang mengetahuinya, dan mereka harus 
menggunakannya untuk membalikkan suasana hati para pejabat. 

"Tuan Chun! Apakah Anda tahu tentang ini secara kebetulan? " 

Dan Jucheon berbicara cukup keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. 

"Staf Es Dingin, Objek Ilahi istana, dapat memilih pemiliknya!" 

"Ooh!" 

"Sebuah roh bersemayam di dalamnya!" 

Mendengar kata-kata itu, para pejabat menoleh padanya. 

Meskipun mereka bukan darah bangsawan, mereka telah mendengar desas-desus yang 
melewati istana. 

Sebenarnya Divine Object bukanlah item sederhana. 

"Maksud kamu apa?" 

Itu adalah Baekhyun yang bereaksi terhadap pertanyaan membosankan Chun Yeowun. 

"Tuan Chun. Jika kamu tidak dipilih oleh Objek Ilahi, kamu tidak bisa disebut raja sejati." 

"Raja ... apakah ada cara untuk membuktikan itu?" 

'Tangkap dia!' 
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Mendengar pertanyaan itu, keduanya menyeringai dalam hati. 

Namun, mereka tidak mengungkapkannya. Mereka melanjutkan apa yang ingin mereka 
lakukan. 

"Objek Ilahi dibuat oleh orang yang mendirikan Istana Es Laut Utara. Tentu saja, kita bisa 
membuktikannya!" 

Sambil tersenyum, Chun Yeowun berbicara. 

"Menarik." 

Dengan kata-kata itu, dia dengan berani mengambil tongkat emas dan menancapkannya di 
tanah. 

Mereka berpikir bahwa harus ada sedikit bujukan, tetapi Chun Yeowun dengan santai 
memberi mereka kesempatan. 

'... dia harus diyakinkan bahwa tidak ada hal seperti itu karena dia memegang tongkatnya.' 

Dan Jucheon menebaknya dengan melihat Chun Yeowun. 

Setelah menemukan Objek Ilahi dan menyentuhnya, dia pikir Chun Yeowun akan tahu lebih 
banyak tentangnya. 

Namun, kepemilikan tidak dapat dibuktikan hanya dengan menyentuhnya. 

'Anda akan menyesal memberi saya kesempatan. Tuan Muda dari Sekte Iblis.' 

Dan Jucheon menatap Baekhyun dan dengan tenang menunjuk tongkat emas dengan 
tangannya. 

Seolah memberinya kesempatan pertama. 

Mendengar itu, dewan dan penjaga Istana Es menatap Baekhyun dengan mata penuh 
antisipasi. 

Jika dia membuktikan dirinya, tidak ada yang akan menyangkal kekuatannya. 

"Dia pikir aku tidak memenuhi syarat dan sengaja memberiku kesempatan." 

Teriakan! 

Melihat ekspresi percaya diri Dan Jucheon, Baekhyun mendengus. 

"Aku akan mematahkan kepercayaan dirimu itu." 
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Baekhyun perlahan mendekati tongkat emas itu. 

Melihatnya dengan seksama, dia menarik napas dalam-dalam. 

'Ayah... dan raja-raja istana sebelumnya, tolong bantu aku agar Objek Ilahi tidak jatuh ke 
tangan pengkhianat itu!' 

Berharap, Baekhyun mengulurkan tangannya. 

Tak! 

Itu adalah saat itu. 

Jjjjjjk! 

"Ugh! Han-tangan... kuaaak!" 

Semua orang terkejut. 

Tangan Baekhyun, yang memegang tongkat itu, berubah menjadi es karena rasa dingin 
yang tak terbayangkan. 

Seolah-olah staf itu benar-benar hidup. 

'Qi dingin menyembur keluar!' 

'Apakah pangeran benar-benar dipilih!' 

Perhatian semua orang terfokus. 

Saat itu, Sol Am-baek, tetua dari dewan, yang menilai Baekhyun dalam masalah, berteriak. 

"Pangeran! Gunakan Telapak Tangan Dewa Es! Anda harus menanggungnya untuk dipilih! " 

'Telapak Tangan Dewa Es!' 

Di tengah rasa sakit, Baekhyun mendengarnya dan dengan cepat mencoba membukanya. 

Dia baru mencapai tingkat kelima, tetapi sepertinya tidak ada cara lain untuk menahan 
dingin. 

Astaga! 

Saat dia menggunakan itu, rambut Baekhyun berubah menjadi perak. 

Saat itulah dia, yang sedang membuka teknik, mencoba menahan hawa dingin. 

Melambung! 
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"Kuak!" 

Tubuh Baekhyun terpental ke belakang seperti baru saja dipukul. 

"Pangeran!" 

Terkejut, para tetua dan penjaga yang mendukungnya berlari ke arahnya. 

Namun, lengan kanan Baekhyun benar-benar membeku. 

"B-bagaimana ini bisa..." 

"Apakah itu berarti pangeran tidak dipilih?" 

Mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan sedih itu. 

Dengan legitimasi dan kesetiaan mereka kepada raja sebelumnya, mereka mendukung sang 
pangeran, meskipun mengetahui bahwa dia tidak memiliki kualitas seorang raja. 

Namun, mereka tidak tahu bahwa Divine Object tidak akan memilihnya. 

Tak! 

"Pangeran, saya akan membantu mengusir qi dingin." 

Duduk di sebelahnya, tetua Sol Am-baek memutuskan untuk membubarkan qi dingin yang 
membekukan tangannya. 

Sementara itu, Dan Jucheon tersenyum dan perlahan berjalan menuju tongkat emas. 

Sebuah suara memasuki telinga Baekhyun. 

[Kamu tidak berpikir. Baekhyun. Ada satu hal yang tidak kamu ketahui.] 

Baekhyun, yang berkonsentrasi mengusir qi dingin, harus mendengarkan apa yang 
dikatakan. 

Dan Jucheon berdiri di depan staf dan terus berbicara. 

[Tentu saja, garis keturunan keluarga Dan adalah kualifikasi, tetapi ada sesuatu yang lebih 
penting. Seperti yang Anda ketahui, dengan mengalaminya sendiri, Anda harus memiliki 
kekuatan untuk menaklukkan tongkat dan mengklaimnya.] 

'...' 

[Itu bukan sesuatu yang bisa diklaim oleh seorang anak yang baru mencapai level kelima.] 

Mengepalkan! 
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Baekhyun, yang tidak bisa bergerak, merasa kesal. 

Terlepas dari itu, Dan Jucheon berbicara kepada Chun Yeowun dengan suara sopan. 

"Tuan Chun. Bisakah saya membuktikan diri?" 

"Lanjutkan." 

Dan Jucheon melihat kembali ke semua orang dan kemudian tersenyum. 

Saat dia dipilih oleh Objek Ilahi, dia akan diterima sebagai raja. 

Bahkan para tetua yang menentangnya akan menerimanya jika dia dipilih oleh staf. 

'Ini dia!' 

Astaga! 

Rasa dingin yang intens memancar dari tubuh Dan Jucheon, yang siap untuk membuka 
Telapak Tangan Dewa Es. 

Itu memiliki momentum untuk membekukan semua yang disentuhnya. 

'Kekuatan seperti itu!' 

'Mereka tidak punya pilihan selain mengakui keahlianku.' 

Meskipun mereka tidak mendukungnya, dewan mengagumi kekuatannya. 

Puas dengan reaksinya, Dan Jucheon meraih tongkat emas dan mencoba mengangkatnya. 

Mengambil! 

Dia meraih tongkat itu dan mencoba mengangkatnya dengan mata penuh kegembiraan. 

Jjjjak! 

"A-apa ini!" 

Dan Jucheon tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Meskipun dia membuka teknik terkuatnya, qi dingin yang masuk ke tangannya 
menyakitinya. 

Sebagai Maha Guru, dia hampir tidak berhasil menghentikan qi dingin yang 
membekukannya, tetapi dia tidak bisa menaklukkan qi dingin tidak peduli seberapa keras 
dia berusaha. 
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Woong! 

"Kuak!" 

Selain itu, tidak hanya qi dingin, tetapi energi kuat muncul dari staf. 

Seolah-olah staf menolak untuk dipegang olehnya. 

"I-ini tidak mungkin. Kenapa... kenapa dia menolakku!" 

Tidak mungkin, tapi Objek Ilahi tidak memilihnya, dan qi dingin terus memberontak. 

Karena dia adalah seorang Maha Guru, dia terus memaksakan dirinya pada tongkat. 

Woong! 

Bahkan para tetua tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka saat melihatnya. 

Menurut apa yang dikatakan Baekhyun dan Dan Jucheon, wajar jika anggota keluarga 
kerajaan dipilih oleh staf. 

Itu dulu. 

Chun Yeowun mengulurkan tangan ke arah staf. 

Dan, 

Pak! 

"Ah!" 

Tongkat yang berada di tangan Dan Jucheon, ditarik ke tangan Chun Yeowun. 

Yang mengejutkan, staf Ice Cold, yang menolak untuk dipegang oleh keduanya, pergi ke 
arah Chun Yeowun dan mulai bersinar. 

Gooo! 

"Tidak, itu tidak masuk akal! Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Dan Jucheon tidak mengerti apa yang dilihatnya. 

"Bodoh. Kamu seharusnya menyadarinya saat kamu menangkap Objek Ilahi." 

'!?' 

Tidak seperti Dan Jucheon yang tercengang, Mun Ku dan Enam Pedang berkilauan. 
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Mereka ingat apa yang dikatakan Chun Yeowun sebelumnya. 

'Inilah sebabnya dia tidak ingin memberi mereka staf.' 

Itu karena Chun Yeowun sudah dipilih oleh Divine Object. 

Tentu saja, staf sudah memilih pemiliknya, itu sebabnya menolak untuk dipegang oleh 
orang lain. 

Woong! 

Udara di sekitar mereka berubah. 

'Luar biasa!' 

'Bukankah hanya keluarga kerajaan yang bisa memegang Divine Object?' 

Para tetua semua memandang Chun Yeowun, yang memegang tongkat. 

Chun Yeowun mengirim pesan ke Dan Jucheon, yang tampak tak berdaya. 

[Terima kasih. Anda memberi saya situasi yang baik.] 

'!!!' 

Saat dia mendengar kata-kata itu, mata Dan Jucheon bergetar. 

Pada awalnya, dia berpikir bahwa Chun Yeowun telah jatuh ke dalam rencana. 

Tapi itu semua hanya ilusi. 

Chun Yeowun diam-diam mendengarkan mereka dan memberi mereka kesempatan 
mengetahui bahwa mereka akan gagal. 

'B-dia menggunakan kita untuk meyakinkan semua prajurit!' 

Ketika mereka gagal, Chun Yeowun memainkan peran yang lebih menonjol. 

Sekarang tidak ada cara untuk membalikkan apa yang mereka lakukan. 

"Apakah itu Objek Ilahi dari Utara?" 

"Mengapa itu bersinar di tangan Tuan Chun?" 

Moyong Kang dan Jegal Sohi, yang datang untuk melihat apa yang dilakukan oleh Demonic 
Cult dan Ice Palace berkumpul bersama, terkejut dengan apa yang mereka lihat. 

"Bagus. Kami memiliki cukup saksi." 
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Chun Yeowun melihat mereka, memandang Dan Jucheon, yang tampak tersesat, dan 
mengangkat Tongkat Es Dingin. 

Bukannya dia memaksa staf. 

"Ohh! Penguasa Objek Ilahi!" 

Salah satu tetua secara alami berlutut dan menundukkan kepalanya ke Chun Yeowun. 

Tak! 

Suasana terasa aneh. 

Saat seorang pria berlutut, yang lain mulai menundukkan kepala mereka perlahan. 

Seolah-olah mereka diberdayakan oleh kata-kata yang tak terucapkan, semua pejabat dan 
penjaga istana membungkuk di depan Chun Yeowun, seolah bersumpah setia, kecuali 
beberapa. 

'Bagaimana skenario terburuk seperti itu bisa terjadi?' 

Moyong Kang kehilangan kata-kata. 

Seolah inti yang masuk ke tangannya tidak cukup, Objek Ilahi dari Istana Es Laut Utara 
jatuh ke tangan Chun Yeowun. 

Itu luar biasa. 

Chun Yeowun memandang Jegal Sohi, Dan Jucheon dan Baekhyun, saat dia berbicara 
dengan tenang. 

"Semua orang telah menyaksikannya. Pada pengumuman ini, Istana Es Laut Utara adalah 
milikku. " 

Source : 
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Chapter 432 
432: The Five Spirit Beasts (1) 

Sudah lebih dari sebulan sejak Lord of the Demonic Cult, Chun Yeowun, mengambil North 
Sea Ice Palace. 

Istana Es, yang kehilangan strukturnya, berakhir dengan kehancuran dan air. 

Istana telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun, tetapi membangun 
kembali sesuatu yang runtuh bukanlah tugas yang mudah. 

Semua orang pindah ke timur dari situs lama dan mulai membangun kembali istana. 

Tentu saja, bahkan jika mereka berencana untuk membangun istana baru, membuat istana 
dari ketiadaan masih sulit. 

Karena lebih dari separuh lokasi terendam air, pengerjaan di lokasi akan sulit. Jadi 
bagaimana mereka bisa melakukannya? 

"Ini bagus." 

Orang-orang melihat ke bawah dari bukit menuju tempat di mana banyak orang 
berpakaian putih bekerja. 

Mereka adalah tetua Istana Es Laut Utara dan Baekhyun. 

Baekhyun tidak bisa tidak kagum pada reruntuhan istana. 

'Apakah mungkin untuk mencapai tingkat kehebatan itu jika saya terus-menerus berlatih 
seni bela diri?' 

Itu wajar baginya untuk berpikir seperti itu. 

Lubang besar di Istana Es yang hancur tempat air mulai muncul sekarang benar-benar 
beku tanpa jejak air. 

Chun Yeowun memungkinkan. 

"Dia benar-benar bukan manusia." 

Dia masih ingat bagaimana Chun Yeowun membekukannya. 

Chun Yeowun, yang menciptakan pedang es yang sekuat baja dingin, membekukan lubang 
berisi air dengan memancarkan qi dingin bersama dengan Kilatan Langit. 
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Berkat itu, mereka dapat memulai konstruksi tanpa masalah. 

"Bahkan jika dia tidak berhubungan dengan Utara, tidak ada orang lain selain dia yang bisa 
melakukan itu, kan?" 

Mendengar kata-kata Baekhyun, Sol Am-baek, yang berada di sampingnya, mengangguk 
dan menjawab. 

"Dia tidak dalam tahap di mana orang normal bahkan bisa dibandingkan dengannya. Tetap 
saja, hanya karena dia semuanya berjalan lancar. Raja." 

Yang mengejutkan, Sol Am-baek memanggilnya raja. 

Bagaimana pria ini berubah menjadi raja? 

"Benar. Saya akhirnya salah paham dengan tuannya sampai saya menyadari 
kebijaksanaannya yang sebenarnya." 

Baekhyun berpikir bahwa semuanya telah dicuri darinya. 

Dia membenci bagaimana situasi terjadi di mana takhta diambil oleh orang lain selain 
kerabat darah. 

Namun, di depan dewan, Chun Yeowun membuat pengumuman yang tidak terduga. 

[Aku akan mengambil Pangeran Dan Baekhyun sebagai muridku dan memberikan Es 
Dingin Surga kepadanya.] 

Baekhyun dan yang lainnya bingung. 

Tapi itu bukan akhir. 

Chun Yeowun, yang telah berjanji untuk mengambil Baekhyun sebagai muridnya, 
mengumumkan bahwa dia akan mundur dari raja dan meneruskan jabatan itu kepada 
muridnya. 

Meskipun mereka mengakui Obyek Ilahi memilih pemiliknya, orang-orang istana 
bersukacita ketika mereka mendengar bahwa orang luar tidak akan mengendalikan 
mereka. 

'Mungkin dia mengincar itu sejak awal.' 

Tidak masalah karena satu atau lain cara, mereka tahu bahwa mereka akan berakhir 
sebagai bawahan dari Sekte Iblis. 

Hanya karena dia masuk akademi sebagai murid Chun Yeowun, bukan berarti penanggung 
jawab akan berubah. 
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Namun, Baekhyun, yang menjadi raja istana, tidak dilawan oleh pejabat istana mana pun. 

"Raja. Apakah tidak ada pelajaran hari ini?" 

Salah satu penatua bertanya padanya. 

Setelah menjadi muridnya, dia diajari Ice Cold of Heaven dari Chun Yeowun. 

Dan sudah waktunya untuk kelasnya. 

"Mereka mengatakan bahwa mereka akan menginterogasinya hari ini." 

Semua orang tahu siapa itu. 

"... kenapa kamu tidak meminta Tuhan untuk mengeksekusi Dan Jucheon? Lebih baik 
menyingkirkannya, bahkan jika para tetua menolaknya. " 

"Begitulah cara para tetua berpikir." 

Mayoritas tetua ingin Dan Jucheon dieksekusi. 

Namun, bersama dengan, penatua Seol Young-gwi, salah satu penghasut, dia saat ini sedang 
dikurung dengan titik darahnya disegel. 

"Jika dia dieksekusi, serangan balik darinya dan mereka yang mendukungnya akan 
meningkat." 

"Hmm..." 

Baekhyun tidak tahu apakah para tetua memikirkan itu. 

Namun, masalahnya adalah masih banyak pengikut Dan Jucheon. 

Pendukung Baekhyun, Chun Yeowun, menampilkan seni bela diri istana Es Laut Utara dan 
mengikis beberapa ketidakpuasan, tetapi kata-kata Dan Jucheon, pada akhirnya, 
menyebabkan kegemparan besar. 

[Bunuh aku! Aku tidak akan pernah mengikutimu!] 

Dari pendiriannya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja di bawah Lord of 
the Demonic Cult dan meminta untuk dieksekusi. 

Menilai bahwa dia telah kehilangan segalanya, dia siap menerima kematian dan bahkan 
mendapatkan dukungan dari beberapa pejabat. 
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Moyong Kang dan Jegal Sohi dari Yulin berpikir bahwa Chun Yeowun akan menyingkirkan 
orang-orang yang memberontak, tetapi yang mengejutkan, dia tidak melakukan hal seperti 
itu. 

[Saya bukan penduduk tempat ini, jika saya mengeksekusinya di sini, apakah Anda dan 
anak buah Anda dapat menangani konsekuensinya?] 

Baekhyun tidak bisa menjawab pertanyaan Chun Yeowun. 

Saat ini, Istana Es ditindas di bawah kekuasaan Chun Yeowun, tetapi suatu hari, ketika dia 
pergi, serangan balik akan muncul kembali. 

Saat itu, Baekhyun menerima keputusan Chun Yeowun. 

'... Saya tidak tahu. Tapi membuatnya tetap hidup itu berbahaya. Bukankah lebih baik 
berurusan dengan oposisi?' 

Kapan pun para tetua khawatir, pikiran seperti itu akan memasuki pikiran mereka. 

Tapi, keputusan akhir akan dibuat hari ini. 

'Karena ini akan menjadi interogasi terakhir ...' 

Tidak diketahui mengapa Chun Yeowun menginterogasi Dan Jucheon untuk terakhir 
kalinya hari ini. 

Pada saat yang sama, ruang penahanan sementara di lokasi rekonstruksi Istana Es. 

Di tengah situs yang penuh dengan barak, hanya ada satu bangunan yang terbuat dari es, 
sebuah penjara es yang dibangun oleh Chun Yeowun dengan teknik Ice Cold of Heaven 
yang baru ditemukan. 

Penjara es yang cukup dingin bahkan membuat tubuh Dan Jucheon mati rasa dan tidak bisa 
bergerak. 

'Ini benar-benar teknik Ice Cold of Heaven.' 

Qi dingin tidak dapat diproduksi sedemikian rupa. 

Beruntung teknik itu ditemukan, tetapi mempelajarinya tidak mungkin. 

'Apakah dia tidak punya masalah mempelajarinya karena dia melewati keterbatasan 
manusia?' 

Di masa lalu, salah satu dari lima prajurit terkuat Wulin menggunakan qi dingin. Meskipun 
berada di atas Dan Jucheon dalam kekuatan, dia tidak patut dicontoh dalam qi dingin. 
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Tidak ada cara lain untuk mengatakannya, tapi Chun Yeowun adalah monster sejati. 

"Kupikir aku akan mati karena kedinginan." 

Menyesali. 

Dipenjara seperti itu, sulit menunggu kematian. 

Itu dulu. 

Mengintip! 

Pintu masuk ke penjara es dibuka, dan seseorang masuk. 

Sulit untuk melihat pria itu karena cahaya di belakangnya, tetapi dia bisa menebak siapa 
dia dengan melihat rambutnya yang panjang. 

'Tuan Chun.' 

Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis yang mengunjunginya tiga hari lalu. 

Namun, suasananya berbeda dari saat pertama kali melihatnya. 

Gooooo! 

'Kak!' 

Dia tidak yakin karena dia sudah lama berada di dalam penjara es, tetapi berada dekat 
dengan Yeowun membuatnya kehabisan napas. 

'... dia benar-benar menyerap intinya!' 

Dan Jucheon menggigit lidahnya. 

Dia tidak pernah tahu bahwa inti, yang menyimpan energi yang sangat besar, dapat diserap 
dalam waktu sesingkat itu. 

Dia adalah monster sebelum menyerap intinya. Dan Jucheon bahkan tidak bisa 
membayangkan seperti apa Chun Yeowun sekarang. 

Saat itu, Chun Yeowun mendekat, 

Melangkah! 

Dia membuka segel titik darah Dan Jucheon. 

Chun Yeowun, yang membuka segel titik darah, berbicara lebih dulu. 
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"Kami menemukan tubuh Wong Sangho, sesepuh Istana Es yang menghilang." 

"..." 

"Berdasarkan kata-katamu, satu tuduhan atas kepala naga yang hilang telah dijatuhkan." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, dia menggigit bibirnya. 

"... Tidak." 

Dia mengatakan satu tuduhan. 

Dikatakan bahwa salah satu kepala Penyu Naga, yang seharusnya berada di sisi barat 
reruntuhan dekat barak Sekte Iblis, telah menghilang. 

Saat itu, keberadaan Won Sangho, seorang sesepuh yang mengikuti Dan Jucheon, tidak 
diketahui, dan kemudian mayatnya ditemukan. 

Dan Jucheon mengklaim bahwa itu bukan dia, tetapi ketidakbersalahannya tidak terbukti. 
Untungnya, pejabat istana yang sedang mengerjakan rekonstruksi menemukan tubuh Won 
Sangho yang membeku. 

"Itu bisa jadi Yulin." 

Dan Jucheon berpendapat bahwa pasti Yulin yang mencuri kepalanya. 

Dan itu masuk akal. 

Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang bisa saja mencurinya juga, tetapi mereka kemudian 
menemukan bahwa beberapa orang Yulin telah hilang. 

Letnan Mak Wijong, kapten sementara pasukan Bayangan Hitam, telah menghilang 
bersama beberapa orang lainnya. 

Moyong Kang dan Jegal Sohi mengklaim bahwa mereka menghilang untuk menemukan inti, 
tetapi karena mereka tidak dapat menemukan Mak Wijong di bawah tanah meskipun 
menemukan klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, Yulin berada di urutan teratas dalam daftar 
tersangka. 

Namun, Chun Yeowun tidak berpikir seperti itu. 

"Tidak. Itu bukan Yulin." 

"... bagaimana apanya? Bukankah ada orang dari faksi itu yang menghilang?" 

"Beberapa mayat mereka telah ditemukan." 
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"Apa?" 

Yang mengejutkan, mayat beberapa anak buah pasukan Bayangan Hitam ditemukan dua 
hari yang lalu. 

Seratus mil ke arah tenggara, orang menemukan mayat mereka yang tertinggal setelah 
hewan memakannya. 

Mayatnya sangat rusak, tapi ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. 

"Ada jejak seni bela diri Blade God Six Martial clans di tubuh mereka." 

"Tidak? ... Jadi mereka mencurinya?" 

Mata Dan Jucheon bergetar melihat hasilnya. 

Pegunungan Merah Lhasa. 

Istana Potala yang terletak di gunung alpine di ketinggian 12.139 kaki. 

Istana Potala dikenal sebagai tempat suci Bodhisattva. 

Itu adalah misteri bagaimana istana dibangun di tempat yang begitu tinggi. 

Bangunan yang terbuat dari campuran granit dan kayu ini memiliki dinding luar berwarna 
putih dan atap berwarna merah tua. 

Istana megah yang menjulang tinggi di atas gunung membuat penonton kagum. 

Biasanya, semua orang akan melihatnya dengan kagum. 

Namun, ada masalah dengan istana. 

Istana Potala dibagi menjadi dua bagian; Istana Putih dan Istana Merah. Penguasa, Dalai 
Lama, bertanggung jawab atas urusan dan mengadakan upacara keagamaan di Istana 
Merah. 

Istana Merah, tempat orang biasanya mendengar pembacaan sutra, benar-benar hilang. 

Setengah dari istana hancur karena perang, dan di tengahnya, lebih dari seribu mayat 
terbakar. 

Api! 

"Ugh." 

Seorang pria menggelengkan kepalanya saat mencium bau daging yang terbakar. 
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Di antara jelaga hitam, sekelompok kelereng putih berkilau bisa dilihat. 

Mereka disebut Sarira atau relik dan mereka memancarkan cahaya misterius. 

"Mereka keluar dalam jumlah besar karena ada banyak biksu." 

Istana Potala penuh dengan murid-murid biksu. 

Ketika Dalai Lama yang sudah mati dibakar di tangan pelaku, relik yang keluar dari dirinya 
sama dengan yang keluar dari sepuluh murid. 

Itu adalah bukti betapa kuatnya dia. 

Namun, bahkan Dalai Lama tidak mampu menahan lebih dari tiga teknik pedang dan mati. 

"Berapa lama waktu yang dibutuhkan Blade Lord untuk menyerapnya sepenuhnya?" 

Dua hari yang lalu, dia mengunci diri di kamar Dalai Lama di Istana Putih. 

Dia memberi tahu anak buahnya untuk tidak pernah mengganggunya kecuali itu adalah 
sesuatu yang mendesak, karena dia berurusan dengan sesuatu yang sulit. 

Pada waktu itu. 

Tutup! Tutup! 

"Eh!" 

Seekor elang terbang melintasi langit biru menuju seorang pria. 

Itu bukan elang liar, dia secara alami menurunkan cakarnya dan duduk di lengan pria yang 
diperban itu. 

Elang ini dilatih untuk mengirim surat. 

Ada sebuah silinder kecil yang diikatkan pada kuku kakinya, dan ketika dilepaskan dan 
dibuka, kertas yang digulung keluar. 

Astaga! 

Saat kertas itu dibuka, tidak ada tulisan apapun di atasnya. 

Itu kosong, tetapi pria berbalut itu, yang terbiasa dengan itu, mengeluarkan reagen dari 
sakunya dan meneteskannya setetes di atas kertas dan anehnya kertas itu mulai menjadi 
gelap di beberapa tempat. 

"Ayo lihat." 
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Mata pria yang diperban yang memeriksa isinya tidak biasa. 

Karena malu, dia memberikan elang itu kepada seorang bawahan dan memasuki Istana 
Putih. 

Memasuki Istana Putih, ia bergegas menuju kamar Dalai Lama, yang menuju ruang bawah 
tanah. 

Setelah turun, ada pintu tebal dan besar. 

Meneguk! 

Pria berbalut itu, yang menelan ludah, dengan hati-hati mengetuk pintu besi. 

Ketukan! 

Setelah mengetuk beberapa kali, bukannya mendengar jawaban dari dalam, pintu yang 
tertutup rapat itu mulai terbuka. 

Kiiik! 

Astaga! 

Saat pintu terbuka, udara dingin keluar. 

Pria berbalut itu memasuki ruangan dengan langkah kaki gemetar, melihat segala sesuatu 
yang telah membeku seolah-olah mereka berada di Laut Utara. 

Di tengah ruangan, seekor burung raksasa dengan kepala terpenggal dan tubuh besar 
terlihat. 

Itu adalah salah satu dari lima Binatang Roh, bangkai Burung Besar, yang diketahui 
berubah menjadi ikan besar di Kutub Utara. 

'Di mana dia ... ah!' 

Saat dia melihat sekeliling, dia melihat seorang pria paruh baya bermeditasi pada mayat 
Burung Besar. 

Dia adalah Raja Pedang. 

Qi dingin yang intens memancar dari tubuhnya, dan sepertinya dia telah menyerap inti 
binatang itu dalam dua hari. 

'Kuk, bagaimana aku menjelaskan ini?' 

Menakutkan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Seharusnya tidak ada masalah lagi. 

Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya pria itu akan berpikir bahwa rencana mereka 
akan gagal. 

Saat dia ragu-ragu, Blade Lord, yang duduk dengan mata tertutup, membuka mulutnya. 

"Sudah kubilang untuk tidak menggangguku kecuali itu sesuatu yang penting." 

"Tuan Pedang-Bl!" 

Gedebuk! 

Pria itu jatuh ke tanah dan meminta maaf. 

"Apa yang terjadi?" 

"I-itu..." 

"Apakah kamu ingin aku membidik hatimu?" 

Astaga! 

Dengan suara penuh ketidaksenangan, energi yang kuat mengelilinginya. 

Pada akhirnya, pria itu memutuskan untuk menceritakan apa yang dia baca. 

"Tuan Pedang-Bl! Orang-orang dari Master Pedang Pembantaian dan pasukan Roh 
semuanya terbunuh." 

Woong! 

"Eh!" 

Begitu kata-katanya selesai, tubuh pria yang diperban itu melayang ke udara dan diseret ke 
arah Blade Lord, yang sedang duduk di atas burung mati. 

"Apa yang kamu bicarakan sekarang? Apakah mereka semua mati karena tidak bisa 
mengalahkan prajurit Istana Es dan Penyu Naga?" 

"T-bukan itu. Dua tuan dan beberapa lagi masih hidup..." 

Menangis! 

"Kak!" 

Blade Lord meraih leher pria itu dan bertanya. 
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"Bukankah itu berarti mereka gagal?" 

"Kuk... Kuk... Iblis... Dewa Iblis... di... Laut Utara... Istana Es..." 

'!?' 

Cengkeraman pada pria itu melemah dengan kata-kata itu. 

Pria itu memutuskan untuk membiarkannya menjelaskan. 

"Iblis... Tuhan?" 

"Y-ya! Jika dia tidak ikut campur, mereka akan dengan aman membawa naga itu ke tempat 
kita... a-seorang pangeran muda istana tampaknya telah meminta Sekte Iblis untuk 
mengirim bala bantuan! Meski begitu, orang-orang kita akhirnya bertabrakan dengan dia 
dan salah satu kepala naga..." 

Gemeresik! 

Dengan kekuatan yang kuat, tubuh pria itu terlempar ke samping. 

Kekuatannya begitu kuat sehingga setelah tumbukan pria itu mulai batuk darah. 

"Kuak! Kuah!" 

Tidak peduli, Blade Lord melompat dari kursinya dan bergumam dengan suara penuh 
amarah. 

"... tidak mungkin. Apakah dia juga mengincar lima Binatang Roh!" 

Source : 
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Chapter 433 
433: The Five Spirit Beasts (2) 

Banyak sarjana memiliki buku yang disebut Tiga Buku Besar. 

Salah satunya adalah Sutra Moral Surga. 

Itu adalah buku yang menceritakan legenda dan kisah-kisah aneh dari masa lalu yang jauh, 
cukup untuk disebut sebagai Buku Roh, yang memiliki seratus delapan bab. 

Buku itu menyebutkan sesuatu tentang Kitab Ritus dan Lima Klasik, yang berbicara tentang 
binatang roh: Yinglong, Qilin, Phoenix, Penyu Naga, dll. 

Hanya ada legenda, dan tidak disebutkan kemunculannya atau siapa pun yang 
menemukannya. 

Namun, lima binatang roh yang dibahas dalam Sutra Moral Surga berbeda. 

Seolah-olah penulis telah melihat lima binatang roh secara langsung, dia menggambarkan 
mereka dengan sangat jelas. 

Lima binatang roh pertama kali muncul di Jianghu pada zaman Tiga Penguasa dan Lima 
Kaisar. 

Binatang roh biasanya tidak ditemukan, tetapi ketika seseorang muncul, itu hanya terjadi 
ketika sebuah era berlalu. 

Sementara binatang roh ganas seperti Penyu Naga dan Qilin Api membantai manusia, 
sebagian besar binatang roh fokus pada akumulasi kekuatan spiritual karena tujuan 
mereka adalah untuk naik kembali ke alam surga. 

Informasi penting ditulis di halaman terakhir buku itu, yang menggambarkan detail dari 
lima binatang roh, tetapi sebagian besar hanya diturunkan secara umum. 

Namun, seseorang yang menganggap ini serius muncul dan mengubah Jianghu menjadi 
berantakan. 

Kaisar pertama yang mengendalikan Jianghu adalah Kaisar Qin. 

Menurut cerita, seorang pendeta bernama Seo Baek memimpin ribuan orang ke Jianghu 
untuk menemukan lima binatang roh untuk memenuhi keinginan Kaisar Qin. 

Di dalamnya, tertulis bahwa Seo Baek, yang menuju ke Jianghu, menghilang, dan kaisar 
akhirnya menghilang. 
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Namun, dikatakan bahwa pendeta telah menemukan Burung Besar, salah satu dari lima 
binatang roh, tetapi memutuskan untuk menyembunyikannya ketika dia mendengar bahwa 
kaisar telah berubah menjadi seorang tiran yang merusak nama keluarga kerajaan. 

Kamar Dalai Lama yang terletak di Istana Putih Istana Potala. 

Di meja di kantor, ada empat kertas berbeda. 

Salah satunya adalah peta yang menunjuk ke Istana Potala, dan di sudut kanan bawah, 
tertulis kata 'Kepunyaan Raja'. 

Itu milik seorang birokrat bernama Seo Baek. 

Gooooo! 

Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi, dan udara terasa berat. 

Pria yang dibalut itu melepas topi bambunya, dia tampak seperti akan mati, tetapi dia tidak 
menunjukkan rasa takutnya. 

Karena murka Blade Lord tidak bisa dihindari bahkan setelah kematian. 

'Ouh, aku akan mati.' 

Dalam beberapa tahun terakhir, semua rencana mereka gagal, dan sekarang, semuanya 
berubah menjadi yang terburuk. 

Tidaklah aneh jika Blade Lord membunuhnya dalam kemarahan. 

Itu dulu. Blade Lord membuka mulutnya. 

"Pertama inti Flame Qilin, sekarang bahkan inti dari Dragon Turtle diambil. Hah." 

"..." 

Dia tidak bisa menjawab. 

Jika dia membuat alasan, Blade Lord pasti akan membunuhnya. 

Sedikit mengangkat tangannya, dia memastikan hanya satu barang di atas meja yang 
diangkat. 

Itu adalah peta seluruh benua, Istana Es Laut Utara, Kekaisaran, di mana-mana. 

Beberapa tempat ditandai, menunjukkan lokasi dari lima binatang roh. 

"Semuanya menjadi tidak berguna!" 
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Mengepalkan! 

Blade Lord mengepalkan tangannya. 

Dan, 

Menangis! 

Tiga peta melayang di udara dan terbakar. 

Mata Blade Lord terbakar amarah saat dia melihat peta, yang berubah menjadi abu. 

'Eek!' 

Kepada pria yang diperban itu, Blade Lord berbicara. 

"Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah ke Pegunungan Changbai terlebih 
dahulu dan dapatkan intinya. " 

"Gunung Cha-changbai adalah ..." 

"Apakah kamu pikir aku akan menyerahkan sisa binatang roh kepadanya!" 

Bang! 

Ketika Blade Lord membanting tinjunya ke meja, itu pecah dan berubah menjadi abu. 

Blade Lord begitu kuat sehingga dia tidak perlu berusaha keras untuk menghancurkan 
sesuatu. 

"Blade Lord... pintu masuk gunung Changbai dijaga oleh 'pria itu'. Anda telah melihat seni 
bela diri pria itu ... " 

Tadi dia ketakutan. 

Kemunculan pertama Blade Lord di Jianghu adalah sekitar 20 tahun yang lalu. 

Target pertama mereka adalah binatang roh yang memegang kekuatan Angin di gunung 
Changbai di Timur Laut. 

Namun, jauh dari memasuki gunung, tepat di pintu masuk, semua orang dikalahkan, dan 
mereka harus kembali. 

Setelah hari itu, Blade Lord berlatih selama dua puluh tahun. 

Blade Lord mencapai tingkat Divine Master, namun dia tidak pernah sekalipun menyebut 
Gunung Changbai karena dia sadar akan kekalahannya. 
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Menangis! Mengepalkan! 

"Kuak!" 

Hwang Heol, yang lehernya terjepit lagi, sangat kesakitan. 

Dia mencoba untuk menghindari kemarahan Blade Lord, tetapi dia gagal dan akhirnya 
ditarik ke dalam genggamannya lagi. 

"Siapa yang menyuruhmu menyingkirkan 'yang itu'?" 

"Kak... eh?" 

"Fakta bahwa Chun Yeowun memperoleh dua inti dari lima binatang roh berarti dia akan 
mengincar yang lain untuk mendapatkan kekuatan keabadian. Dia juga akan menuju ke 
Gunung Changbai! Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? " 

Mendengar kata-kata itu, mata Hwang Heol berkibar. 

Itu karena dia mengerti apa yang dikatakan Blade Lord. 

Penjara es sementara di Istana Es Laut Utara. 

Chachachacha! 

Tongkat emas hancur dan berubah menjadi armor yang menutupi dada dan punggung 
bagian atas sepenuhnya. 

Dan Jucheon, mantan wakil raja, terkejut dengan perubahan itu. 

Armor tubuh bagian atas emas hancur dan terbentuk menjadi tongkat sekali lagi. 

"I-ini adalah kekuatan tersembunyi dari Objek Ilahi?" 

Chun Yeowun menganggukkan kepalanya pada pertanyaan itu. 

Dan Jucheon, yang terkejut, mengerucutkan bibirnya. 

Dia telah berdebat dengan Chun Yeowun bahwa menemukan Objek Ilahi adalah suatu 
kebetulan belaka dan bahwa dia hanya menjadi pemiliknya karena dia menemukannya 
terlebih dahulu. 

'Baik dalam catatan leluhur' maupun legenda, aku tidak pernah mendengar tentang Objek 
Ilahi yang memiliki kekuatan seperti itu.' 

Dia tidak bisa tidak terkejut. 
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Tidak ada catatan bahwa Objek Ilahi memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya sendiri. 

Jika demikian, itu berarti tidak ada satu raja pun yang berhasil mengungkap kekuatan 
sebenarnya dari objek tersebut. 

Tak satu pun dari pemilik staf sebelumnya yang benar-benar dapat menggunakan senjata 
itu. 

Satu-satunya hal yang diketahui para leluhur tentang kekuatan tersembunyi dari Objek 
Ilahi adalah bahwa ia memiliki teknik Ice Cold of Heaven seperti yang terukir pada 
tongkatnya. 

'Jika demikian, itu berarti dia dipilih oleh staf .... Apakah itu berarti bahwa staf memilih 
seseorang, bukan dari garis keturunan keluarga?' 

Gedebuk! 

Dia berlutut. 

Itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Chun 
Yeowun telah dipilih. 

Dia tidak punya pilihan selain berpikir bahwa roh Dan Young, leluhur pertama, kecewa 
dengan keturunannya. 

'Apakah kita menuai apa yang kita tabur?' 

Mungkin itu ditakdirkan untuk Object Ilahi jatuh ke tangan orang luar. 

Putus asa, Dan Jucheon melihat baju besi emas itu. 

Chun Yeowun berbicara padanya. 

"Jika kamu berencana untuk menyerahkan hidupmu, aku akan memenggal kepalamu di 
sini. Tapi, saya punya satu proposisi terakhir. " 

"Dalil?" 

"Bagimu, Istana Es Laut Utara mungkin menjadi tujuan akhirmu, tapi ini adalah awal 
bagiku." 

'!?' 

Mata Dan Jucheon melebar mendengar kata 'awal'. 

Dia tahu apa artinya. 
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'Apakah mungkin... dia berencana menjadi yang terkuat?' 

Tujuan sebenarnya dari Lord of the Demonic Cult. 

Tidak mungkin bagi Chun Yeowun, yang memiliki kualitas seorang raja, untuk tetap 
menjadi salah satu dari lima prajurit terkuat. 

Chun Yeowun terus berbicara. 

"Apakah kamu puas hanya dengan menjadi raja istana ini?" 

"Itu..." 

Itu adalah masa depan yang telah lama dia impikan. 

Itu adalah keinginan seumur hidup Dan Jucheon, yang berpikir bahwa dia akan selalu 
menjadi pilihan kedua bagi orang-orang istana. 

Namun, kata-kata selanjutnya yang keluar dari mulut Chun Yeowun bahkan lebih 
mengejutkan. 

"Jika kamu bersumpah setia, ikuti aku. Aku akan memberimu posisi Penguasa Utara." 

"Penguasa Utara!" 

Itu berarti dia tidak akan diikat ke Istana Es Laut Utara tetapi diangkat menjadi orang yang 
bertanggung jawab atas dunia luar. 

Bukan hanya sekedar mengikuti Chun Yeowun, tapi posisi yang jauh lebih besar dari yang 
bisa dia capai. Dan Jucheon terguncang. 

'Penguasa Utara? Apakah itu berarti saya akan memerintah seluruh utara?' 

Dia tidak pernah berpikir sejauh itu. 

Dia puas dengan mencapai tingkat Maha Guru di dalam Istana Es. 

Dan itulah tingkat ambisinya. 

Dengan percikan kecil, sepertinya api di dalam dirinya mulai menyala. 

Chachachachacha! 

'Ah!' 

Objek Ilahi, yang telah berubah menjadi baju besi, sekali lagi berubah menjadi tongkat 
emas. 
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Chun Yeowun, yang mengambilnya, menyerahkannya kepada Dan Jucheon. 

"Objek Ilahi ini akan menjadi simbol dari apa yang saya usulkan." 

Tak! 

Seperti kesurupan, tangan Dan Jucheon meraih tongkat itu dan meraihnya. 

Yang mengejutkan, staf Ice Cold, yang telah menolaknya di masa lalu, tidak lagi 
menolaknya. 

"Ah!" 

Mengepalkan! 

Mata Dan Jucheon, yang melihat tongkat yang dia pegang, hidup sekali lagi. 

'... Dewa Iblis ini membuatku terbakar!' 

Tidak diketahui apakah pria di depannya akan menjadi yang terkuat di Wulin. 

Namun keinginan untuk mengambil posisi di sampingnya mulai tumbuh dalam diri Dan 
Jucheon. 

'Aku akan berdiri lagi!' 

Bagaimanapun juga, rasa sakit dan penyesalan yang telah dia singkirkan, patah hati Dan 
Jucheon, yang siap menerima kematian, benar-benar bangkit kembali. 

Dengan kehidupan kembali di matanya, dia berlutut dengan satu lutut. 

Gedebuk! 

"Aku akan menerima kesempatan yang diberikan oleh Demon God kepadaku dengan 
sepenuh hati! Meskipun saya kurang dalam keterampilan dan tubuh, tolong terima 
kesetiaan saya! " 

Chun Yeouwn berbicara dengan senyum di wajahnya. 

"Aku menunjukmu sebagai kepala Akademi dan tetua Agung ke-3." 

"Ya!!!" 

Dan Jucheon menjawab sekali lagi sambil mengepalkan Divine Object. 

Mengepalkan! 
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Jadi, di Ordo Setan Langit, di mana Chun Yeowun telah mengambil alih kekuasaan, Penatua 
Agung pertama adalah Ran-yeong, Penatua Agung ke-2 adalah Wang Jing, dan kemudian 
datang Dan Jucheon. 

Apa yang akan terjadi jika orang-orang Wulin mengetahui bahwa Chun Yeowun berhasil 
mendapatkan Maha Guru lagi di bawahnya? 

Ini sangat besar. 

Ini adalah pertama kalinya Chun Yeowun mengungkapkan ambisinya yang sebenarnya. 

'Tidak apa-apa.' 

Chun Yeowun menatap Tongkat Es Dingin di tangan Dan Jucheon dan mengingat apa yang 
terjadi. 

Hal baru ditemukan selama bencana. 

Chun Yeowun secara bertahap mulai mengilhami qi dingin dari tingkat pertama ke staf. 

Karena dia sudah memiliki yin qi, dia bisa belajar qi dingin sampai level 4 tanpa banyak 
latihan. 

Jika Dan Young, pendiri qi dingin, melihat itu, dia akan terkejut. 

Ketika dia akan memasuki level 5, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Mencengkeram! 

Cahaya menyilaukan muncul dari Objek Ilahi. Chun Yeowun telah tersedot ke tempat 
dengan kegelapan tak terbatas. 

Itu bukan yang pertama kali terjadi. 

Hal yang sama terjadi ketika dia mendapatkan Pedang Setan Langit. 

Di tempat itu, Chun Yeowun melihat penglihatan lain. 

Berdebar! Berdebar! 

[Ini tidak mungkin...] 

Adegan seorang pria paruh baya tak dikenal mengenakan mantel bulu putih menundukkan 
seekor burung besar dengan sayap besar di Istana Es Laut Utara. 

Pria yang menaklukkan Burung Besar selama setengah jam memasukkan tongkat emas ke 
jantung burung. 
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Energi yang kuat mengalir keluar dari jantung Burung Besar dan mulai terserap ke dalam 
tongkat. 

[Ini adalah...] 

Chun Yeowun melihatnya saat dia mengingat apa yang dia lihat sebelum kenaikannya. 

Di masa lalu, beberapa pria menggunakan Pedang Setan Langit untuk memotong kepala 
Imoogi dan memasukkan pedang ke jantungnya. 

[Apakah mereka menyerap energi spiritual dari binatang roh?] 

Sepertinya adegan itu dimainkan untuk waktu yang lama, tetapi itu adalah penglihatan 
sekilas bagi Chun Yeowun, yang lolos dari bencana, tetapi dia menemukan apa kekuatan 
tersembunyi dari tongkat emas itu. 

Satu-satunya alasan staf mampu menghasilkan sejumlah besar qi dingin adalah karena 
telah menyerap energi spiritual dari binatang roh. 

Chun Yeowun menebak binatang apa itu. 

Satu-satunya binatang roh dengan bentuk burung adalah Burung Besar. 

[Ini adalah kekuatan tersembunyi di dalam Objek Ilahi.] 

Chun Yeowun menyerap kekuatan Burung Besar, yang ada di dalam tongkat, setelah 
mengambil inti Penyu Naga. 

Karena tidak tersentuh selama ratusan tahun, tidak ada kehilangan energi di dalam 
tongkat, namun, qi dingin di dalam Chun Yeowun selaras dengan kekuatan Burung Besar. 

Setelah menyerap semua energi spiritual, tongkat itu dapat hancur dan berubah menjadi 
sejenis armor. 

[... pasti ada sesuatu.] 

Chun Yeowun merasa aneh. 

Jadi dia meminta Nano menganalisis bahan tongkat emas. 

Dan dia menemukan beberapa hasil yang mengejutkan. 

[Logam dari tongkat emas adalah bahan yang sama dengan Pedang Setan Langit. Itu adalah 
zat yang tidak ada di bumi.] 

[Ah!] 
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Dia mendengar dari Baekhyun, Raja baru istana, bahwa Staf Es Dingin, benda suci Istana Es 
Laut Utara, dibuat dengan mencampur emas dengan potongan meteorit yang jatuh. 

Yang mengatakan, maka Pedang Setan Langit juga pasti memiliki potongan meteorit di 
dalamnya. 

'Apakah hanya kebetulan bahwa dua senjata yang terbuat dari bintang jatuh telah jatuh ke 
tanganku?' 

Dia punya pertanyaan seperti itu. 

Bagaimanapun, berkat penyerapan energi Burung Besar, orang lain dapat menyentuh 
tongkat itu. 

Chun Yeowun mengambil semua energi spiritual dan memberikan Staf Es Dingin kepada 
Dan Jucheon tanpa penyesalan. 

Dia sudah memiliki setelan Nano, yang berarti baju besi lainnya tidak ada artinya. 

'Tidak ada ruginya jika aku bisa mendapatkan orang berbakat seperti dia di sisiku.' 

Wajah Dan Jucheon, saat dia memegang tongkat itu, bersinar dengan gembira. 

Saat itulah seseorang bergegas ke penjara. 

"Tuan!" 

Itu adalah Hu Bong. 

Ketika Chun Yeowun menatapnya, dia berbicara dengan suara mendesak. 

"Mantan Tuan telah bangun!" 

Source : 
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Chapter 434 
434: The Five Spirit Beasts (3) 

Marakim, Penjaga Agung, tinggal di sisi Chun Yeowun hampir sepanjang hari. 

Namun, setiap kali dia punya waktu luang, dia akan mengunjungi rumah sakit dan 
memeriksa Mantan Tuan, Chun Inji, yang tidak sadarkan diri. 

Bangunan pertama yang dibangun oleh prajurit Istana Es selama rekonstruksi adalah 
rumah sakit dan penginapan. 

Wajar jika ada banyak orang yang terluka dalam pertempuran yang terjadi di bawah tanah 
dan melawan naga. 

Rumah sakit terpisah dibangun untuk anggota Enam Pedang. 

Di sana, seorang lelaki tua, penuh kerutan, sedang berbaring di tempat tidur. 

Petir tampaknya telah membakar segalanya mulai dari rambut, alis, dan janggutnya, tetapi 
penampilan megah dari Mantan Penguasa Sekte Iblis tidak menghilang. 

"Tuan..." 

Mata Marakim, yang telah melihat melalui celah di topengnya, sedih. 

Karena Chun Inji adalah Tuan yang dia layani, kata-kata 'Mantan Tuan' tidak keluar dari 
bibirnya. 

Hu Bong, yang berada di rumah sakit bersamanya, juga tidak menyalahkannya. 

"Kurasa kita harus cepat dan kembali ke tempat kita. Penjaga Hebat." 

Marakim mengangguk pada kata-kata Hu Bong. 

Kondisi Mantan Lord Chun Inji saat ini tidak terlalu stabil. 

Kerusakan energinya sangat besar sehingga dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun 
bahkan ketika Chun Yeowun dan Marakim mencoba memasukkan energi internal mereka. 

Semua anggota Istana Es Laut Utara tidak dapat mengetahui penyebabnya. 

Chun Yeowun bisa menebak, 

[... mungkin itu efek samping dari cacing di kepalanya.] 
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Chun Yeowun menggunakan bantuan Nano untuk mengeluarkan cacing dari otaknya dan 
menghancurkannya saat mengalir keluar melalui lubang hidung dan mulutnya. 

Namun, karena sudah lama ada di kepalanya, tidak mungkin dia baik-baik saja. 

[Mantan Lord bahkan mengalami kerusakan pada hatinya karena efek samping dari Blood 
Rever...] 

Butuh beberapa bulan bahkan bagi Mantan Tuan Chun Yujong untuk bangun. 

Penyebab pastinya tidak diketahui, tetapi karena Chun Inji telah berada dalam kegelapan 
untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa memprediksi kapan dia akan bangun. 

Chun Yeowun memutuskan untuk bergegas kembali ke Pegunungan Sepuluh Ribu segera 
setelah dia menyerap inti dan menyelesaikan pekerjaan di Istana Es. 

'Tuhan ... tolong bangun. Banyak yang berubah selama kamu pergi. Kultus itu dikendalikan 
oleh enam klan ... klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, yang Anda anggap sebagai bahaya, 
sekarang takut pada Tuhan saat ini.' 

Akan sangat mengerikan jika Chun Inji meninggalkan dunia tanpa mengetahui semua itu. 

"Letnan Hu. Tolong jaga dia." 

"Dipahami." 

Itu adalah saat ketika dia akan meninggalkan rumah sakit. 

"Uhuk uhuk!" 

Marakim menoleh ke arah batuk yang berat. 

Yang mengejutkan, Chun Inji yang telah berbaring di tempat tidur, terbangun. 

"Tuan!" 

Marakim segera mendekatinya dan mendukungnya sehingga dia bisa mengangkat tubuh 
bagian atas dan batuk. 

Kondisinya, dengan wajah kuyu dan batuk, sepertinya tidak baik. 

"Batuk... Hebat... Penjaga..." 

Mata Marakim bergetar mendengar suara Chun Inji, yang memanggilnya setelah sekian 
lama. 

Marakim bertanya pada Hu Bong dengan nada mendesak. 
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"Letnan Hu. Bawa Tuhan ke sini sekarang juga!" 

"Ah, mengerti! Aku akan segera menjemputnya!" 

Tat! 

Hu Bong, yang terlalu terkejut saat melihat Mantan Tuan bangun, buru-buru bergerak. 

"Tuan! Apa kamu baik baik saja?" 

"Batuk... Batuk... Penjaga Hebat, melihatmu lagi seperti ini." 

Meski kondisinya buruk, Chun Inji menatap Marakim dengan mata bahagia. 

Melihat bawahannya untuk pertama kalinya dalam dua puluh tahun adalah pemandangan 
yang bagus baginya. 

"Batuk! Batuk!" 

"Tuan!" 

Mata Marakim melebar. 

Sudut mulut Chun Inji berlumuran darah. 

Ketika mereka memasukkan energi internal mereka, mereka tidak menemukan jejak 
kerusakan internal. Satu-satunya kerusakan adalah energi internal itu sendiri. 

Bingung, dia mencoba membantu Chun Inji, tetapi dia menolak. 

"Batuk... batuk... aku baik-baik saja. Itu bukan milikku." 

Menetes! 

Dia mengatakan kepada Marakim untuk tidak khawatir, tetapi mimisan yang mulai tampak 
parah. 

Chun Inji menghela napas dan segera mencoba menyingkat energinya. 

Zat yang lengket dan kental! 

Namun, tubuhnya mengeluarkan rona emas, yang merupakan sesuatu yang sama sekali 
berbeda dari apa yang dilakukan para pemuja. 

"Ini?" 

Energi seni bela diri dan agama Buddha membuatnya tampak seperti lingkaran cahaya 
yang tercipta di belakang Chun Inji. 
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Marakim telah melihat energi semacam itu sebelumnya. 

"Yin Jin Jing (Pelestarian Kesehatan Terbalik)?" 

Itu adalah teknik tertinggi yang hanya bisa dipelajari oleh biksu tertinggi dari Kuil Shaolin. 

Bodhi Dharma, yang menciptakannya, dikatakan telah mengetahui dan mengandung esensi 
sejati agama Buddha. 

'Bagaimana Tuhan mengetahui Pemeliharaan Kesehatan Terbalik?' 

Itu adalah teknik yang benar-benar berbeda dari hal-hal yang diajarkan di Sky Demon 
Order. 

Dia tahu bahwa apa yang diajarkan dalam kultus mereka akan meningkatkan energi 
internal seseorang, sedangkan Pemeliharaan Kesehatan Terbalik akan memperkuat tubuh. 

Namun, karena karakteristiknya yang berbeda, dapat menimbulkan konflik dengan teknik 
yang dipelajari dalam kultus, yang berarti bahwa satu teknik harus ditinggalkan untuk 
mempelajari yang lain. 

Pak! 

Kemudian seseorang membuka pintu ke rumah sakit dan bergegas masuk. 

"Tuan!" 

Itu adalah Chun Yeowun. 

Dia bergegas saat dia mendengar pesan dari Hu Bong. 

Gooo! 

"Ini adalah?" 

Chun Yeowun mengerutkan kening pada energi yang mengalir di rumah sakit. 

Meskipun dia tidak pernah mengalaminya secara langsung, dia tahu bahwa ini adalah 
energi agama Buddha. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Mendengar pertanyaan Chun Yeowun, Marakim menggelengkan kepalanya. 

"Mantan Tuan bangun, tetapi kondisinya tidak tampak baik karena dia batuk darah. Dan 
kemudian dia memulai ini ... seperti yang Anda lihat bahwa ini adalah Pelestarian 
Kesehatan Pembalikan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Pemulihan Kesehatan Pembalikan? Bagaimana kakek tahu seni bela diri Kuil Shaolin?" 

"Saya pikir kita akan mengetahuinya setelah dia selesai." 

Alasannya tidak diketahui oleh Marakim juga. 

Namun, kulit kuyu pada Chun Inji berangsur-angsur menjadi lebih cerah. 

Tidak ada pilihan lain selain menunggu. 

Sudah berapa lama? 

Energi yang telah memancar selama satu jam perlahan mereda. 

Ketika energi emas benar-benar hilang, Chun Inji membuka matanya. 

"Mendesah..." 

Chun Inji, yang terlihat lebih baik, menghela nafas. 

Dan kemudian menemukan Chun Yeowun, yang berdiri di dekatnya. 

'!?' 

Dia hanya melihat sesaat, tetapi dia terkejut. 

Meskipun energi internal Chun Inji telah rusak, dia masih seseorang yang mencapai tingkat 
Maha Guru, dan dia bisa memahami kekuatan lawan. 

'Siapa anak muda ini? Dan kekuatan yang luar biasa...' 

Pemuda di depannya, kekuatannya tidak bisa diukur. 

Aura seni bela diri yang terpancar darinya sangat mendebarkan. 

Chun Inji menatap Chun Yeowun dengan tatapan serius dan bertanya pada Marakim yang 
berdiri di sampingnya. 

"Penjaga Hebat. Siapa pemuda ini?" 

Chun Yeowun adalah orang yang menjawab. 

"... Chun Yeowun, yang ada di sini untuk kakeknya, Mantan Tuan." 

Lebar! 

Mata Chun Inji bergetar saat dia melihat Chun Yeowun. 
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"Chun Yeowun? Anak Hwayeon?" 

Dia tidak mungkin tidak mengetahui namanya. 

Dia mengingatnya dengan benar karena dia telah campur tangan secara langsung karena 
kerusuhan enam klan tentang Chun Yujong yang menikahinya. 

'Pria ini adalah putranya?' 

Dialah yang bernama Chun Yeowun sebelum meninggalkan sekte tersebut. 

Itu karena Chun Yujong, yang tidak menanyakan nama anak-anak yang lahir dari enam 
istrinya yang lain, menanyakannya untuk pertama kalinya. 

"Dia adalah Tuan saat ini." 

"Tuan saat ini?" 

Chun Inji lebih terkejut dengan kata-kata Marakim. 

"Tidak?... Apakah, apakah itu benar?" 

Itu luar biasa. Chun Inji mengedipkan matanya beberapa kali sambil menatap Chun 
Yeowun. 

Dia berasumsi bahwa Lord saat ini masih Chun Yujong. 

Itu karena dia berpikir bahwa Chun Yujong akan melaksanakan kata-katanya tentang 
mengalahkan klan bela diri Blade God Six. 

'Bagaimana mungkin anak ini adalah Tuhan... apa yang terjadi!' 

Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. 

Dia berpikir bahwa Tuan berikutnya akan berasal dari enam klan. 

Chun Yeowun tidak termasuk dalam salah satu klan itu, Chun Inji merasa sangat sedih 
karena tidak peduli seberapa besar Chun Yujong mencintai Lady Hwa dan putranya, dia 
tidak akan dapat melindungi anak itu dari enam klan. 

'Sungguh keajaiban!' 

Dia berpikir bahwa Sekte akan terikat oleh enam klan. 

Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya ketika dia menyadari bahwa 
Tuhan tidak lagi terikat oleh klan lain. 
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Itu luar biasa, namun dia tidak akan mempercayainya. 

Namun, melihat energi Chun Yeowun, dia tahu bahwa itu tercapai. 

"Sungguh menakjubkan bahwa Anda menjadi Tuhan ... mendekat!" 

Mendengar kata-kata Chun Inji, Chun Yeowun dengan tenang mendekati tempat tidur. 

Chun Yeowun merasa aneh saat menyebut nama ibunya, Hwayeon. 

Itu karena, setelah kematiannya, Chun Yeowun tidak pernah merasakan cinta apa pun. 

"Kalian sangat mirip. Sama seperti ibumu..." 

Dengan kata pendek itu, dia mengatakan semua yang ingin dia katakan. 

Chun Yeowun berbicara, meskipun berusaha untuk tetap berterus terang, suaranya tampak 
emosional. 

"Aku senang kamu aman ... kakek." 

Mata Chun Inji bergetar mendengar kata terakhir, kakek. 

Dia juga tidak punya pilihan selain melunakkan hatinya saat melihat daging dan darahnya 
setelah 20 tahun. 

'Cucu...' 

Hanya kata itu yang membuatnya merinding. 

"Heh heh heh." 

Memikirkan itu, Chun Inji tersenyum. 

Meskipun dia ketat dengan Chun Yujong dan anak-anaknya yang lain, dia tidak bisa 
menahan diri untuk tidak melunak saat dia melihat cucunya, yang sudah dewasa. 

'... dia berbeda.' 

Itu adalah pertama kalinya Chun Yeowun melihat Chun Inji sejak dia masih bayi. 

Untuk pertama kalinya, Chun Yeowun bisa merasakan emosi yang naik di dalam dirinya, 
perasaan cinta saat melihat senyum kakeknya. 

'Keluarga...' 

Perasaan, emosi yang tidak pernah dia rasakan sejak kecil. 
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Darah benar-benar aneh. 

Itu bahkan membuat hati Chun Yeowun yang beku meleleh. 

'Saya ingin Tuhan melihat seberapa banyak kita telah berubah.' 

Marakim, yang melihat keduanya, memutuskan untuk tidak berbicara. 

Terkadang, pria tidak banyak berekspresi, namun pertukaran emosi dikomunikasikan 
melalui mata. 

Dan sekarang ada situasi seperti itu. 

Entah bagaimana, kulit Chun Inji menjadi gelap seolah dia mengingat sesuatu. 

"Penjaga Hebat! Tempat ini?" 

"Tenang. Ini adalah Istana Es Laut Utara." 

Marakim, yang memperhatikan bagaimana Chun Inji menjadi, mencoba menenangkannya. 

Ketika dia mendengar kata 'Istana Es Laut Utara', dia bertanya-tanya. 

"Istana Es Laut Utara? Lalu... kuek!" 

"Kakek!" 

Dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. 

Ketika Chun Inji kesakitan sambil bercucuran keringat dingin, Chun Yeowun dan Marakim 
berusaha mendukungnya namun ditolak. 

"Aku baik-baik saja, baiklah. Itu karena ingatanku tidak sempurna." 

Chun Inji dalam keadaan bingung. 

Saat dia dibebaskan dari cengkeraman cacing, ingatannya bercampur aduk. 

Hanya ada satu hal yang bisa dia ingat. 

"Yeowun-ah!⁽¹⁾ K-kita harus menghentikan mereka sekarang juga! Kita seharusnya tidak 
membiarkan inti Penyu Naga jatuh ke tangan mereka." 

"Tenang." 

"Tidak ada waktu untuk itu! Ketika mereka mendapatkan inti dari lima binatang roh!" 

"Kakek!" 
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Saat Chun Inji terhuyung-huyung dan mencoba bangun dari tempat tidur, Chun Yeowun 
mendorongnya kembali ke tempat tidur dengan lembut. 

Gedebuk! 

'Kekuatan ini?' 

Meski kondisinya tidak sempurna, Chun Inji masih bisa merasakan kekuatan luar biasa dari 
Chun Yeowun. 

Dia menebaknya dengan melihatnya, tetapi perasaan itu mengatakan bahwa dia jauh lebih 
kuat dari yang dia kira. 

"Intinya belum jatuh ke tangan mereka, jadi jangan khawatir." 

"I-itu tidak jatuh ke tangan mereka?" 

Dengan senyum di wajahnya, Chun Yeowun menjawab dengan menggaruk kepalanya. 

"Aku mengambil inti naga." 

"Apa?" 

Mungkin itu jawaban yang tidak terduga. Chun Inji menatap Yeowun dengan kaget. 

Itu membingungkan bagaimana hanya satu menit yang lalu, dia mencoba untuk mencegah 
mereka mendapatkan inti. 

"Y-yeowun-ah. Anda mengambilnya?" 

Untuk membuktikannya dengan tindakan daripada kata-kata, Chun Yeowun 
mengumpulkan qi guntur di tangannya. 

Meretih! 

"Ini! Ini benar?" 

Saat kilat menyambar di telapak tangannya, Chun Inji terkejut. 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chun Yeowun akan mendapatkan inti naga. 

"ha..." 

Gedebuk! 

Dengan napas lega, Chun Inji bersandar ke tempat tidur. 

Dia benar-benar senang tentang itu. 
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Ragu-ragu sebentar, Chun Yeowun bertanya dengan ekspresi khawatir. 

"... kakek. Anda baru saja bangun, tetapi saya bermaksud bertanya, apa yang terjadi? 
Daripada mencoba untuk mendapatkan lima binatang roh ... mengapa kamu ditangkap oleh 
klan Dewa Pedang Enam Bela Diri dan digunakan oleh mereka? " 

Ada begitu banyak pertanyaan, dan dia secara tidak sengaja menanyakan semuanya 
sekaligus. 

Mungkin Chun Yeowun sedang terburu-buru. 

Bahkan jika pertanyaannya tidak dijawab, Chun Yeowun tidak akan marah. 

"Ah..." 

Chun Inji memejamkan mata sambil menghela nafas dalam-dalam, dan mata Marakim dan 
Chun Yeowun, yang sedang menatapnya, bercampur dengan rasa ingin tahu dan khawatir. 

Jika mereka memikirkannya, pria itu telah mengorbankan dirinya demi melindungi Yulin 
dan Sekte Iblis. 

'Aku bodoh. Saya terlalu percaya diri dengan kekuatan saya.' 

Tapi itu adalah kesombongan. 

Bahkan ketika semua master telah bergabung dan mencoba menjatuhkan musuh, mereka 
tertangkap. 

Untungnya, salah satu dari lima inti diserap oleh Chun Yeowun. 

Chun Inji, yang menjernihkan pikirannya, membuka matanya dan berbicara. 

"Semuanya salah orang tua ini. Karena aku, Saint Gu-jung dan 'mereka' juga dikorbankan." 

"Santo Gu Jung?" 

Orang suci Gu-jung adalah kepala kuil Shaolin, yang menghilang delapan belas tahun yang 
lalu. 

Pria dari klan Moyong itu memang berbicara tentang Saint Gu-jung. 

Saat mereka bingung, Chun Inji berbicara. 

"Mereka datang ke Istana Es Laut Utara untuk mengambil inti naga, yang itu." 

"Apakah kamu berbicara tentang klan Blade God Six Martial?" 
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"... kamu juga tahu tentang mereka. Ugh, aku hanya mencoba menghentikan mereka untuk 
membangunkannya." 

'Ah!' 

Mata Marakim berbinar mendengar kata-kata penyesalan Chun Inji. 

Dia samar-samar menebak mengapa dia menghilang. 

Bisa jadi karena klan Blade God Six Martial. 

Mantan Tuan terus berbicara. 

"Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana... benar. Ini adalah tempat yang tepat. 
Apakah Anda tahu tentang lima binatang roh? Imoogi, Penyu Naga, Qilin Api, Burung Hebat, 
dan Feng bo." 

Chun Yeowun dan Marakim juga mengenal mereka. 

Ini adalah lima binatang roh yang disebutkan dalam buku-buku. 

"Kami datang ke Istana Es Laut Utara, tetapi kemudian mengetahui bahwa klan Dewa 
Pedang Enam Bela Diri mengincar inti dari lima binatang roh." 

'Aku tahu itu.' 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun menganggukkan kepalanya saat salah satu 
pertanyaannya terjawab. 

Berkat insiden baru-baru ini, dia berasumsi bahwa mereka mencoba mengumpulkan inti 
dari binatang roh. 

"Sungguh beruntung kamu mengambil salah satu dari mereka, Penyu Naga. Ingatanku tidak 
sempurna, tapi mereka mengincar inti dari yang lain juga." 

"Itu ... aku menduga itu sampai batas tertentu." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Chun Inji tampak bingung. 

"Kamu menebak?" 

"Aku mencegah mereka mengambil inti dari Qilin Api di Kuil Kerajaan Istana Kekaisaran." 

"... Apa?" 

Chun Inji tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. 
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Inti dari Qilin Api, yang berada di istana Kekaisaran, dia akan mengatakan bahwa mereka 
tidak boleh diberikan. 

"Mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan kakek, alasan mengapa mereka 
menanam mata-mata di kultus kita adalah karena mereka mengincar inti di dalam kultus." 

"Tidak. Apa sekarang?" 

Chun Inji tidak tahu apa-apa tentang Imoogi. 

Chun Yeowun menunjukkan lengan kanannya, yang ditutupi pita hitam, segera berubah 
menjadi bentuk pedang. 

Chachachacha! 

"I-ini?" 

"Pedang Setan Langit." 

"Pedang Setan Langit-Langit !!!" 

Menjadi Mantan Penguasa kultus, tidak mungkin dia tidak menyadari Pedang Setan Langit. 

Pedang legendaris yang hanya bisa diperoleh oleh pewaris sejati Ordo Setan Langit. 

Sangat mengejutkan bahwa Chun Yeowun yang memegangnya. 

Tapi kejutan tidak berakhir di situ. 

"Pedang Setan Langit berisi inti dari Imoogi. Seperti yang Anda lihat ... saya mengambil ini 
juga. " 

'!!!' 

Chun Inji menatap Chun Yeowun saat dia mendengar kata-kata inti Imoogi bersamanya. 

Dia bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia ditahan di balik topeng besi. 

"Ye-Yeowun-ah! Yeowun! Anda bilang Anda menghentikan mereka dari Kuil Kerajaan. 
Apakah Anda mengambil inti Qilin juga? " 

"Ya." 

"Apa? Apa... apa... apa... ha!" 

Chun Inji kehilangan kata-kata. 

Dia harus membuat banyak pengorbanan untuk mendapatkan informasi itu. 
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Dia bahkan berusaha sangat keras untuk memberi tahu kultus bahwa lima binatang roh 
harus diambil dari klan Dewa Pedang Enam Bela Diri, tetapi tidak masuk akal bahwa 
cucunya, Chun Yeowun mengambil tiga inti. 

'... apakah dia mengambil inti dari Burung Besar juga?' 

Melihat reaksi Chun Inji, Chun Yeowun menjadi sedikit khawatir. 

Source : 
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Chapter 435 
435: To Changbai Mountains (1) 

Butuh waktu lama bagi mantan Tuan Chun Inji untuk tenang. 

Berita yang dipenuhi dengan kejutan tentang Pedang Setan Langit dan intinya membuat 
hatinya bergetar. 

'Bagaimana semua ini bisa terjadi?' 

Dianggap bahwa legitimasi Sekte Iblis terputus setelah Tuan generasi ketujuh, Chun Muhui. 

Pedang palsu digantikan oleh Pedang Setan Langit yang sebenarnya. 

Darah keluarga surgawi. 

Namun terlepas dari kesenjangan waktu yang sangat besar, Chun Ma baru lahir di Sekte 
Iblis. 

"Orang tua ini lupa menyapamu secara resmi." 

'!?' 

Chun Inji terhuyung-huyung saat dia berdiri, meluruskan punggungnya, dia perlahan mulai 
berlutut dengan satu lutut dan menggenggam tangannya. 

"Kakek!" 

Chun Yeowun mencoba mencegahnya tetapi tidak berhasil. 

"Chun Inji, Penguasa ke-22 Ordo Iblis Langit Agung, menyapa Chun Ma saat ini!" 

Air mata jatuh dari sudut matanya yang keriput. 

Sangat menyenangkan bahwa Pedang Setan Langit sekali lagi dibawa ke dalam hidup 
mereka. 

Dan itu bukan orang lain dari klan tetapi cucunya sendiri. Chun Yeowun, yang melihat itu, 
berbicara. 

"Kakek, ini merepotkan." 

"Apa yang merepotkan? Ini adalah hari paling bahagia dalam hidup orang tua ini." 

'... dia serius.' 
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Chun Inji menyukai Sekte Iblis. 

Bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi dia menghargai hanya menjadi anggota kultus. 

Karena itu, dia menghilang, berniat memikul semua beban dan mengorbankan dirinya. 

'Dia adalah seorang Kultus sejati.' 

Dia merasakan rasa hormat yang sama setelah bertemu Ran-yeong, wanita hebat yang 
mengorbankan dirinya di Kuil Kerajaan selama bertahun-tahun. 

Jika saja kepala enam klan dalam kultus itu bertindak seperti mereka, Sekte Iblis tidak akan 
menderita. 

Saat emosi mereda, gemetar hatinya berhenti juga. 

Chun Yeowun bertanya dengan khawatir. 

"Kakek. Kau bilang ingatanmu tidak sempurna. Apakah Anda ingin berbicara setelah Anda 
beristirahat sebentar lagi? " 

Untuk itu, Chun Inji menggelengkan kepalanya dan menjawab. 

"... Tidak. Aku sudah cukup tidur." 

Dia tersenyum lebar dan melihat pedang itu, yang telah berubah kembali menjadi 
pelindung pergelangan tangan, dan ekspresinya berubah menjadi serius. 

"Yeowun-ah, fakta bahwa kamu memperoleh Pedang Setan Langit ... dan bahwa kamu 
memperoleh inti sebelum mereka jatuh ke tangan klan Bela Diri Enam Dewa Pedang 
mungkin menjadi bimbingan Chun Ma." 

"Panduan..." 

Tiba-tiba, Chun Yeowun teringat ilusi yang dia lihat ketika dia memegang Pedang Setan 
Langit untuk pertama kalinya. 

Pada saat itu, seorang pria yang seharusnya adalah Chun Ma telah berbicara. 

[Ini akan memakan waktu lama. Saya tidak berpikir itu akan terjadi dalam hidup saya.] 

Mengapa kata-kata itu muncul di benaknya? 

"Mungkin itu hanya pemikiran orang-orang yang tinggal di Sekte. Heheh, tapi satu hal yang 
pasti, sepertinya sesuatu yang buruk akan datang. Ini bisa jadi takdir. Sekarang saatnya 
untuk mengungkapkan semuanya. Ah." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chun Inji, yang mengangguk pada kata-katanya, mulai mengingat hal-hal. 

"Menurut apa yang kamu katakan, seiring berjalannya waktu, itu pasti sekitar 25 tahun 
yang lalu." 

Chun Inji, yang merupakan Penguasa pada waktu itu, memiliki reputasi yang hebat. 

Selama masa pemerintahan Chun Inji, Sekte Iblis memperluas wilayahnya ke barat, wilayah 
kekuasaan Kekuatan Jahat. 

Dan Pasukan Jahat dipimpin oleh salah satu dari lima prajurit terkuat, Raja Hang Yen, yang 
telah mengalahkan mantan kepala Ok-hyun. 

Meskipun dia disebut raja yang ganas, dia tidak dapat mengalahkan pasukan Sekte Iblis, 
yang dipimpin oleh Chun Inji, dan dia akhirnya didorong mundur. 

"Itu adalah saat ketika kami melanjutkan ke barat. Bahkan setelah meraih beberapa 
kemenangan, tampaknya ada banyak ketidakpuasan di antara enam klan." 

"... Aku ingat. Pada saat itu, semua orang tampak bingung dengan perintah untuk 
menaklukkan barat, meskipun kami memiliki kekuatan dan jumlah untuk mengambil alih 
faksi Yulin yang ada di utara. 

Marakim juga menambahkan kata-kata Chun Inji, seperti yang dia ingat hari-hari itu. 

Mendengar itu, Chun Inji tampak kesal. 

"Saya bisa mengatakannya dengan lantang sekarang, tetapi pada saat itu, saya tidak 
melihat pilihan lain. Orang tua ini telah bersumpah padanya." 

"Sumpah?" 

"... dengan Saint Gu-jung, mantan pemimpin Kuil Shaolin." 

Tujuh puluh tahun yang lalu, Chun Inji telah lulus enam ujian Akademi. 

Chun Inji sangat berbakat sehingga dia berhasil melewati enam tes, yang sudah lama tidak 
dilewati siapa pun, dan tidak lama setelah itu, dia mengambil alih gelar Lord. 

"Sudah sekitar lima puluh tahun sejak saya pertama kali melihat Gu-jung." 

Chun Inji, yang penuh semangat dan energi, mencoba bergerak ke utara, tempat Yulin, 
seperti yang dilakukan oleh para Penguasa Sekte Iblis sebelumnya. 

Bahkan, ada saat ketika dia mencoba pergi ke utara sampai ke provinsi Henan. 

"Saat itu, Saint Gu-jung adalah orang yang menghentikanku." 
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Saint Gu-jung, pemimpin Kuil Shaolin saat itu, disebut 'yang tercerahkan' dan dihormati di 
Yulin. Namun, dia tidak terkenal untuk apa pun selain itu. 

Namun, Saint Gu-jung, yang membawa sepuluh murid dan seratus delapan Hanjin, berbeda 
dari rumor. 

"Saya baru pertama kali mengetahuinya. Fakta bahwa banyak jenius tersembunyi ada di 
Wulin." 

Anehnya, Chun Inji yang disebut sebagai salah satu dari lima pendekar terkuat, mengalami 
kekalahan untuk pertama kalinya. 

Sebagai hasil dari pertempuran yang berlangsung selama setengah hari, ia menderita luka 
dalam yang parah dan dikalahkan. 

"Kakek hilang?" 

Bahkan Marakim pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu. 

"Huhu, untuk pertama kalinya, aku berhasil mempelajari kekuatan sebenarnya dari Kuil 
Shaolin." 

Mereka jarang berpartisipasi dalam acara apa pun, tetapi begitu mereka bergerak, mereka 
bukan kekuatan yang bisa diatasi. 

"... itu sebabnya kamu tidak mengambil alih utara?" 

"Yah, kamu bisa memikirkannya seperti itu. Satu hal... pada awalnya, itu karena harga 
diriku." 

"Kebanggaan?" 

"Saat itu, aku kalah dari Saint Gu-jung, aku bersumpah dengannya." 

Sumpah itu untuk bertemu sekali setiap lima tahun di tempat yang tetap dan bersaing 
dalam seni bela diri. 

Chun Inji, yang menderita kekalahan pertamanya, ingin melawannya lagi. 

Pada saat itu, Santo Gu-jung menyarankan. 

[Amitabha! Tuan Chun. Mari kita bertemu lagi dan bersaing, tetapi jika Anda terus 
membawa pasukan Anda setiap saat, hanya akan ada lebih banyak korban. Bukankah lebih 
baik jika hanya kamu dan aku yang saling bertarung?] 

Pada awalnya, Saint Gu-jung menyarankan pertemuan sekali setiap sepuluh tahun. 
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Namun, sepuluh tahun terlalu lama bagi Lord of the Demonic Cult. 

Seperti yang diminta Chun Inji setiap lima tahun sekali, Saint Gu-jung menerimanya, dan 
hubungan mereka mulai berkembang. 

"Ini memalukan, tetapi selama dua puluh tahun pertama saya bertemu dengannya, saya 
tidak pernah menang sekali pun." 

Chun Inji terus mengasah dirinya untuk menang. 

Namun, Saint Gu-jung, yang memiliki keinginan untuk mencegah Sekte Iblis bergerak ke 
Utara, juga tidak mengabaikan latihannya, setiap kali, hasilnya sama. 

Selama empat pertemuan, mereka berdua memiliki kedekatan yang aneh sebagai saingan. 

"Fakta bahwa kita tidak pergi ke utara pada akhirnya selama beberapa tahun terakhir ..." 

Chun Yeowun memutuskan untuk memotong kata-katanya, tidak ingin melukai harga diri 
kakeknya. Tidak peduli, Chun Inji tersenyum. 

"Hehehe, kamu menganggap orang tua ini terlalu enteng. Kali kelima saya berkompetisi 
dengannya, saya mengalahkannya untuk pertama kalinya." 

Pertempuran kelima berakhir dengan kemenangan. 

Kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu, dan meskipun mengalahkan Saint Gu-jung, 
Chun Inji tidak dapat bergerak ke utara. 

Hubungan dua puluh lima tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk memahami 
dan menghormati satu sama lain. 

"Sejak saya mengalahkannya untuk pertama kalinya, kami berubah menjadi rival yang 
sehat. 

Hubungan antara mereka berdua aneh. 

Berawal dari musuh, mereka berubah menjadi teman. 

Setelah itu, Chun Inji, mengingat persahabatannya dengan Gu-jung, memutuskan untuk 
menyerah di Utara dan mengalihkan perhatiannya ke barat, Kekuatan Jahat. 

Dari sudut pandang politik, Saint Gu-jung tidak kurang dari seorang pahlawan. 

Namun, hanya dua orang yang bertarung yang mengetahui fakta itu. 
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"Setiap kali saya menderita masalah politik atau memiliki masalah, saya akan bertemu 
dengannya dan berbicara tentang ketidakpuasan mendalam yang saya miliki. Dia adalah 
seorang Buddhis sejati." 

Sepertinya dia merindukan hari-hari terakhir itu. 

Ekspresi Chun Inji menjadi gelap. 

"Dan kemudian suatu hari, itu terjadi." 

Seperti biasa, Chun Inji menuju ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Saint Gu-
jung, dia menunggu selama dua minggu tetapi tidak dapat bertemu dengannya. 

Dia bertanya-tanya apakah dia harus menunggu lebih lama lagi, tetapi kemudian dia 
menemukan informasi. 

"Seseorang dari Kuil Shaolin berkata bahwa beberapa pemimpin hilang dari gunung di 
tenggara benteng Anhui, dan Saint Gu-jung langsung pergi ke sana." 

Berpikir bahwa tidak pantas untuk terlibat dalam urusan faksi Yulin, dia bertanya-tanya 
apakah dia harus menunggu lebih lama atau kembali. 

Namun, Chun Inji, yang berkonflik, tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan terlalu banyak 
kesempatan untuk bertemu Gu-jung, karena tidak mampu mengatasi rasa penasarannya, 
dia menuju ke Mt. Biam. 

Bagian tenggara benteng Anhui tidak jauh dari Sekte Iblis, jadi dia berpikir untuk menuju 
ke sana sendirian. 

"Setelah lima hari, saya tiba di Mt. Biam dan mencoba mencari tahu keberadaan Saint Gu-
jung." 

Secara alami, Saint Gu-jung dan biarawan lain di kuil akan berusaha menemukan orang 
yang hilang. 

Namun, Chun Inji, yang berada di Gn. Biam, menemukan sesuatu jauh di dalam hutan. 

"Itu kebetulan, tapi ada bekas perkelahian." 

Beberapa jejak. 

Dia menemukan jejak teknik milik Kuil Shaolin dan jejak teknik yang hanya pernah 
dilihatnya sekali sebelumnya. 

"Seni Ekstrim Dewa Pedang!" 

Chun Yeowun, yang menebaknya, membuka mulutnya. 
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"Seni Ekstrim Dewa Pedang?" 

"Ini adalah teknik dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang." 

"Oh, bagaimana kamu tahu nama itu?" 

"Aku mendengarnya dari salah satu anggota mereka." 

Chun Inji tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Either way, itu adalah jawaban yang benar, dan Chun Inji mengangguk. 

"... Baik. Ini adalah Seni Ekstrim Dewa Pedang. Orang tua yang lulus ujian keenam di 
akademi ini melihat teknik pamungkas mereka, yang tampaknya paling hebat di dunia, dan 
sepertinya Gu-jung telah bertarung dengan salah satu dari mereka." 

Karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan teknik yang begitu mengejutkan, Chun 
Inji dengan jelas mengingat tebasan itu. 

Namun, tekniknya diwarisi dari warisan kultus selama ratusan tahun, jadi dia tidak terlalu 
memikirkan tebasan baru. 

Itu karena dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan master teknik 
pedang. 

Namun, setelah menemukan garis miring, Chun Inji memutuskan bahwa ada sesuatu yang 
terasa tidak biasa dan mencoba untuk menemukan Saint Gu-jung segera. 

"Dalam jejak yang saya temukan, teknik Kuil Shaolin yang digunakan jauh lebih rendah 
daripada level Gu-jung, jadi saya kira itu adalah jejak dari pemimpin yang hilang." 

Saint Gu-jung telah mencapai Gunung Biam sebelum Chun Inji. 

Menyadari hal itu, Chun Inji berusaha menemukannya dengan tergesa-gesa, ia mencari 
selama dua hari dan akhirnya menemukan jejak seniman bela diri. 

Dan jejak kaki menuju ke timur. 

"Saya buru-buru mengikuti dan mencapai ngarai yang berada di barat provinsi Zhejiang. Di 
sana, saya cukup beruntung menemukan Saint Gu-jung." 

Itu benar-benar keberuntungan. 

Itu karena ada suara pertempuran dari sisi ngarai. 

Jadi dia bergegas ke sana. 
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"Saint Gu-jung bersaing dengan master yang tidak dikenal." 

Para biksu dari Kuil Shaolin, yang merupakan pendampingnya, semuanya berubah menjadi 
mayat yang najis di dasar lembah, dan Saint Gu-jung tampaknya sedang berjuang. 

Chun Inji bergabung dan membantu Gu-jung. 

"Dimulai dengan dasar-dasar, kami menggunakan setiap teknik yang bisa kami pikirkan, 
tetapi seni bela diri mereka, itu pasti tergantung pada teknik pedang dan Dewa Pedang." 

Tidak peduli seberapa hebat seni bela diri dari orang yang tidak dikenal ketika Chun Inji 
bergabung, situasinya berbalik. 

Meski butuh waktu cukup lama, mereka mampu mengalahkan musuh. 

"Saint Gu-jung mengatakan sesuatu saat kami menaklukkan mereka." 

[Tuan Chun! Anda tidak bisa membunuh mereka!] 

Alasannya tidak diketahui, tetapi itu adalah permintaan, jadi beberapa orang ditangkap 
tanpa dibunuh. 

Saint Gu-jung lelah dari pertempuran panjang. 

Ketika dia pulih keesokan harinya, Chun Inji mendengar tentang apa yang telah terjadi. 

[Tuan Chun. Mereka adalah keturunan dari Dewa Pedang.] 

Dia mengharapkan itu sampai batas tertentu, tetapi itu masih mengejutkan. 

Keturunan orang itu sudah lama menghilang, tapi mereka muncul lagi? 

"Orang tua ini berpikir bahwa ini baru dimulai ketika Saint Gu-jung sedang mencari orang 
yang hilang itu. Tapi aku salah." 

"Bukan?" 

Chun Inji, mantan Lord, menjawab pertanyaan Chun Yeowun. 

"... Saint Gu-jung tahu tentang mereka." 

"Tahu tentang mereka? Seperti keberadaan mereka?" 

"Ya." 

Saint Gu-jung mengungkapkan kebenaran, menunjuk ke keturunan. 
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[Aku tidak ingin memberitahumu, yang terkuat, tapi karena Lord Chun sepertinya tahu 
sedikit tentang mereka, aku akan memberitahumu. Amitabha.] 

Lima ratus tahun yang lalu, Dewa Pedang pertama kali muncul di Wulin. 

Korban pertama adalah Chun Muhui, Penguasa ketujuh dari Sekte Iblis. 

Dewa Pedang, yang membunuh salah satu dari lima prajurit terkuat, menghilang dan 
muncul kembali tepat dua tahun kemudian. 

itu, 

"Gn. Lagu!" 

"Hah? Bagaimana Anda tahu bahwa?" 

Ketika Chun Yeowun mengetahuinya, Chun Inji tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bingung. 

Marakim menjawabnya. 

"Setelah kamu menghilang, Lord lulus ujian keenam di akademi, dan ketika dia memasuki 
gua, dia belajar tentang warisan Pedang Iblis." 

"Apa? Anda lulus ujian keenam? " 

Chun Inji tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Memikirkannya, akan aneh jika Chun Yeowun, yang memiliki keterampilan luar biasa, tidak 
dapat lulus ujian keenam. 

"... kau terus mengejutkan orang tua ini. Hu hu." 

Setelah dia tenang dari keterkejutannya, Chun Inji berbicara lagi. 

"Tempat dia muncul lagi, dua tahun kemudian, adalah Mt. Lagu. Pada saat itu, Gong Yun, 
seorang master di Kuil Shaolin, dibunuh meskipun merupakan salah satu dari lima yang 
terkuat." 

Bahkan sangat mengejutkan bahwa Chun Muhui, Penguasa Sekte Iblis, telah dibunuh. 

Gung Yun adalah seorang biksu yang dihormati oleh banyak orang di Yulin. Inilah sebabnya 
mengapa Yulin mati untuk menangkap orang misterius yang tiba-tiba muncul dan 
membunuh orang. 9 klan besar dan klan kecil memiliki keinginan yang sama juga. 

"Hasilnya, Anda mungkin tahu, adalah kegagalan." 
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Setelah itu, dua tahun kemudian, Yuk Jingkem dari Pasukan Jahat dibunuh oleh Dewa 
Pedang. 

"Saat itu, satu-satunya orang yang menghentikannya adalah Pedang Iblis. Setelah lulus tes 
keenam, Anda tahu mengapa akademi dibangun? " 

"... untuk mempersiapkan Dewa Pedang dan keturunannya yang akan muncul di masa 
depan." 

"Benar. Namun, itu bukan satu-satunya alasan." 

"Kemudian?" 

"Ketika dua orang kuat Yulin dibunuh, sebuah kelompok rahasia dibentuk di dalam faksi 
untuk melacaknya." 

Chun Inji menarik napas dalam-dalam sekali dan berkata, 

"Nama kelompok rahasia yang dimiliki Saint Gu-jung adalah Eun Jarim." 

Source : 
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Chapter 436 
436: To Changbai Mountains (2) 

"Eun Jarim!" 

Chun Yeowun dan Penjaga Agung Marakim sama-sama terkejut. 

Eun Jarim. 

Itu seharusnya menjadi grup legendaris, hanya terdengar. 

Eun Jarim secara harfiah berarti seniman bela diri tersembunyi. 

Eun diambil dari kata yang berarti sekelompok seniman bela diri, sekelompok prajurit 
yang tersembunyi. 

Menurut legenda, Eun Jarim terdiri dari prajurit dari semua klan besar Wulin. 

Namun, karena tidak banyak yang diketahui tentang hal itu setelah lima ratus tahun, orang-
orang Wulin menganggapnya sebagai rumor palsu. 

Namun, 

"Eun Jarim adalah organisasi yang benar-benar ada. Saint Gu-jung miliknya." 

Keberadaan kelompok seperti itu sangat mengejutkan. 

Dan tujuan mereka bukan untuk menyampaikan teknik mereka sendiri tetapi untuk 
menemukan dan memblokir keturunan Dewa Pedang yang akan muncul di masa depan. 

"Di antara faksi-faksi di masa lalu, ada banyak yang khawatir tentang Dewa Pedang yang 
tiba-tiba muncul." 

Itu adalah reaksi alami. 

Sebagian besar dari lima prajurit terkuat saat itu dibunuh oleh satu orang itu. 

Itu tidak seperti pertempuran Wulin biasa, di mana klan saling bertarung untuk menang 
atau kalah. 

Pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah cukup untuk menimbulkan 
keraguan. 

"Mereka mempersiapkan secara berbeda dari kultus kita." 
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Berbeda dengan Pedang Iblis, yang fokus pada budidaya prajurit yang bisa mengalahkan 
Dewa Pedang, Eun Jarim fokus melacak keberadaannya. 

Tapi ada masalah besar. 

Dewa Pedang tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah dia tidak pernah ada. 

"Menyerah akan lebih baik, tetapi Eun Jarim yakin dia akan muncul lagi. Sepertinya mereka 
bisa melihat masa depan yang jauh." 

Dan prediksi itu menjadi kenyataan. 

Dikatakan bahwa orang-orang di Eun Jarim, yang mencari siang dan malam, menemukan 
jejak keturunan Dewa Pedang untuk pertama kalinya. 

Itu lebih dari dua ratus tahun sebelum Dewa Pedang menghilang. 

"Lalu, itu berarti Seni Ekstrim Dewa Pedang ditemukan dua ratus tahun yang lalu?" 

"... itu hanya jejak." 

Eun Jarim menemukan beberapa tanda yang diyakini berasal dari keturunan Dewa Pedang 
di Gn. Baekyang. 

Mereka semua gembira menemukan beberapa jejak, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang 
itu. 

Bekas pedang yang mereka temukan tampaknya jauh lebih lengkap dibandingkan bekas 
yang tertinggal di tubuh para biksu Shaolin yang baru saja dibunuh. 

"Seolah-olah mereka tidak mewarisi seni bela diri Dewa Pedang, senior Eun Jarim 
mengatakan bahwa tanda yang baru ditemukan meniru yang sebelumnya." 

'Eun Jarim senior?' 

Chun Yeowun memiliki beberapa keraguan tentang senior yang disebutkan itu, tetapi dia 
tidak menanyakannya. 

Chun Inji terus berbicara. 

"Dan setelah jejak itu ditemukan, keberadaannya tidak diketahui, tetapi lima tahun 
kemudian, jejak itu sekali lagi ditemukan di utara." 

Dan jejaknya ditemukan setelah waktu yang sangat lama. 

Namun, jejak yang ditemukan kali ini jauh lebih maju daripada yang ada di Gn. Baekyang. 
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Tentu saja, bahkan jika itu lebih baik, jejaknya masih tampak kurang dibandingkan dengan 
Dewa Pedang, tetapi ada kemajuan yang cukup besar. 

"Apakah Eun Jarim menemukannya?" 

"Tidak. Seolah-olah mereka benar-benar menyembunyikan diri, tidak meninggalkan apa 
pun kecuali beberapa jejak. Bahkan Eun Jarim yang mengejar mereka pun mulai ragu." 

Meskipun waktu terus berlalu, fakta bahwa ada jejak berarti bahwa keturunan Dewa 
Pedang akan muncul sekali lagi. 

Karena itu, Eun Jarim memutuskan untuk tidak menyerah dan terus mencari. 

"Sejak hari pertama Eun Jarim pertama kali terbentuk, mereka telah menemukan banyak 
jejak teknik pedang Dewa Pedang. Dan kami dapat menemukan fakta melalui jejak-jejak 
itu." 

"Fakta?" 

"Jejak yang ditinggalkan oleh keturunan itu semakin mirip dengan milik Dewa Pedang." 

"Ah!" 

Jejak itu semakin dekat dan dekat dengan kesempurnaan. 

Pada akhirnya, aman untuk mengatakan bahwa dia akan sepenuhnya menampilkan teknik 
sempurna dari Dewa Pedang. 

"Eun Jarim datang dengan hipotesis itu. Ada keturunan Dewa Pedang, tapi mereka tidak 
diajari oleh Dewa Pedang secara langsung." 

Chun Yeowun mengangguk, menyetujuinya. 

"Sebuah hipotesis yang masuk akal." 

Meskipun seni bela diri Dewa Pedang lebih sulit dipelajari, fakta bahwa Dewa Pedang bisa 
menggunakannya berarti ada semacam pelatihan. 

Namun, hanya karena dia tidak terlihat di mana pun tidak berarti bahwa metode pelatihan 
tidak diajarkan atau bahwa keturunannya semuanya otodidak. 

"Satu hal yang penting adalah bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Eun Jarim dan para Lord 
of the Cult di masa lalu secara bertahap berubah menjadi kenyataan." 

Pedang Iblis dan Eun Jarim khawatir Dewa Pedang akan muncul lagi. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Itu karena mereka tahu bahwa bahkan jika tiga faksi utama bergabung, mereka masih tidak 
akan mampu menangani Dewa Pedang jika dia muncul dengan prajurit yang terampil. 

"Pada saat itu, hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi." 

Mereka mulai muncul. 

Tidak peduli seberapa diam-diam mereka bergerak, siapa pun pasti akan tertangkap. 

Mereka menyadari bahwa orang-orang dari klan Blade God Six Martial bersembunyi di 
dalam Wulin, dan orang-orang berusaha menemukan mereka. 

"Kami menyadarinya karena para master di dalam Eun Jarim mulai menghilang satu demi 
satu." 

Sebagai organisasi tersembunyi, Eun Jarim terdiri dari sejumlah kecil master. 

Akibatnya, ketika tiga atau lebih tuan hilang, orang-orang memperhatikan bahwa 
keturunan Dewa Pedang menjadi lebih berani. 

Klan Blade God Six Martial sedang meneliti metode untuk mengajarkan seni bela diri 
mereka. 

"Ahhh... jadi Master Shaolin, Master Ju-am?" 

Atas pertanyaan Chun Yeowun, mantan tuan itu menganggukkan kepalanya. 

Tuan Ju-am juga milik Eun Jarim, dan dia memutuskan untuk menjadi umpan. 

Jejak Seni Ekstrim Dewa Pedang muncul di Anhui, Zheijiang, Jiangsu, dan Master Ju-am 
mencoba memancing mereka keluar. 

"Seperti yang Anda katakan, Tuan Ju-am melakukan pekerjaan dengan baik. 
Pengorbanannyalah yang membawa kontak pertama dengan monster-monster itu." 

Saint Gu-jung adalah orang yang memberitahu Chun Inji semua itu. 

Chun Inji, yang mempelajari semua tentang Eun Jarim dari Gu-jung, mengingatnya. 

Dia berpikir bahwa mungkin membantu mereka mengungkap keturunan Dewa Pedang 
dapat mengubah masa depan Sekte Iblis. 

"Sebenarnya, aku tidak punya pilihan. Ketika Gu-jung mengungkapkannya kepadaku, dia 
mengatakannya dengan maksud bahwa aku akan bergabung dengannya." 

Saint Gu-jung, yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke markas Eun Jarim bersama 
dengan orang-orang yang ditangkap, meminta Chun Inji untuk bekerja sama dengannya. 
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"... Kupikir itu bagus untuk kultus." 

Terlalu banyak masalah dalam waktu singkat. 

Ada pepatah, untuk menakut-nakuti ular dengan menginjak rumput, tetapi tidak ada yang 
bisa melakukannya, karena tidak ada yang tahu di mana keturunannya bahkan 
bersembunyi. 

"Dan itulah bagaimana saya berubah menjadi anggota Eun Jarim dan bekerja dengan 
mereka." 

Itu dua puluh tahun yang lalu. 

Lebih dari setengah rahasia tersembunyi tentang mantan penguasa Chun Inji telah 
terungkap. 

Marakim menjadi pahit saat cerita berakhir. 

'Tuan, tidak, mantan tuan, memiliki rasa kewajiban dan memikul beban berat itu 
sendirian.' 

Itu sama sekali bukan tugas yang mudah bagi Lord of the Cult untuk menyerahkan 
segalanya dan mengorbankan dirinya sendiri. 

Itu adalah sesuatu yang harus dihormati. 

tapi bagaimana kakek bisa sampai ke tangan klan Blade God Six Martial?" 

Chun Inji bertanya dengan ekspresi bingung atas pertanyaan Chun Yeowun. 

"Apakah kamu tidak ingin tahu tentang keturunan Dewa Pedang yang ditangkap?" 

"Ada cacing di kepala mereka. Dan ketika Anda mencoba mengekstraknya, itu meledak. " 

Chun Yeowun dapat memperoleh banyak informasi dengan menangkap orang-orang dari 
klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Berdasarkan pengalamannya, dia berpikir bahwa Eun Jarim akan menemukan cara untuk 
mendapatkan informasi. 

Sambil tersenyum, Chun Inji berbicara. 

"Ha! Yeowun-ah, Anda membuat kesan yang kuat pada orang tua ini. Benar. Kamu benar. 
Sebelum kami bisa mendapatkan apa pun, kepala mereka akan meledak, dan mereka mati." 

Dia memujinya, tetapi suara Chun Inji tampak pahit. 
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Itu karena pengorbanan Guru Ju-am menjadi tidak berarti. 

Saat Chun Inji bergabung, semakin banyak keturunan yang ditangkap oleh Eun Jarim, tetapi 
mereka gagal menemukan informasi setiap saat. 

"Para master di Eun Jarim dan lelaki tua ini berpikir bahwa itu tidak akan berhasil seperti 
ini." 

Dua puluh tahun yang lalu, mereka menghadapi musuh yang tak terduga. 

Musuh yang tampaknya tak terkalahkan. 

"Pria yang tampaknya tak terkalahkan tidak jatuh bahkan ketika lima prajurit terkuat 
datang bersama untuk membunuhnya." 

Dia muncul dengan empat pria bertopeng besi. Syukurlah Chun Inji dan yang lainnya bisa 
merespon berkat master Eun Jarim yang bersembunyi dan berkumpul di dekatnya. 

[Rekan Lama. Menikmati ini. Kukul!] 

Awalnya, tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan pria itu. 

Pria yang tampak tak terkalahkan hilang dan yang lainnya tertangkap. 

Berhasil menaklukkan mereka, mereka melepas topeng besi. 

"... mereka adalah tuan mati dari Eun Jarim yang mati di tangan Dewa Pedang enam belas 
tahun yang lalu." 

Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk apa yang terjadi. 

Mereka mencoba menemukan banyak jawaban untuk memecahkan pertanyaan mereka, 
dan ketika mencoba, para master di kepala topeng besi akan meledak, dan mereka akan 
mati. 

Di antara keempatnya, hanya satu yang menghadapi kematian yang berbeda. 

Dia adalah Master Ju-am, yang mengorbankan dirinya di masa lalu. 

"Mengejutkan, kami berhasil mendapatkan informasi sebelum Tuan Ju-am meninggal." 

Meskipun tidak semua informasi dapat diingat, Master Ju-am memberi tahu mereka fakta 
penting tentang bagaimana dia diculik. 

"Dia mengatakan bahwa orang-orang itu memiliki kekuatan besar dan mereka mencapai 
tingkat di mana mereka dapat menangani seluruh Wulin." 
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Master Ju-am, yang memberikan informasi, meninggal tak lama kemudian. 

Faktanya, dia terluka parah selama pertempuran, tidak mungkin mereka bisa 
menyelamatkannya. 

Tapi tidak seperti tiga lainnya, dia mati secara normal. 

"Dengan izin Gu-jung, otak dibedah untuk mencari alasannya, dan saat itulah kami 
mengetahuinya." 

Otak Master Ju-am telah berkontraksi. 

Seolah-olah otak telah masuk ke hibernasi. 

"Saat memeriksa, satu hal diperhatikan, sepertinya ada sesuatu yang memengaruhi fungsi 
dan kehendak pemilik tubuh." 

Sambil mendengarkan ceritanya, Chun Yeowun menatap Chun Inji dengan mata gemetar. 

Itu karena satu pertanyaan yang dia miliki telah terpecahkan. 

"Kakek!... Jangan bilang kamu bergabung karena itu?" 

"... Benar. Kamu benar. Itu untuk menyusup ke markas mereka secara langsung. " 

Dia tidak menyangkal apa yang mengalir di otak Chun Yeowun. 

The Reverse Health Preservation diciptakan oleh Bodhi Dharma, sesuatu yang 
membutuhkan kekuatan mental yang ekstrim. 

Tidak seperti metode lain, metode ini memiliki efek yang besar dalam menstabilkan pikiran 
dan tubuh. 

"Apakah mantan Lord menghilang untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka?" 

Marakim berpikir bahwa Chun Inji telah pergi untuk mengembalikan Sekte Iblis ke masa 
kejayaannya. 

Untuk itu, Chun Inji menjawab. 

"Itulah alasannya, tapi itu juga untuk mempelajari Pedang Setan Langit." 

Chun Inji percaya bahwa hanya Pedang Setan Langit yang bisa melawan klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang. 

Namun, mempelajarinya membutuhkan banyak waktu, dan sepertinya tidak mungkin 
untuk menyelesaikannya. 
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"Saya akan tinggal di Sekte sampai saya menguasainya. Tetapi..." 

Semakin dia mulai bergantung pada semangat Buddhisme, semakin sedikit Pedang Setan 
Langit terbuka. 

Saat energi sekunder mulai tumbuh di tubuhnya, Chun Inji memutuskan bahwa akan lebih 
baik untuk menyerahkan kultus kepada Chun Yujong dan enam klan sebelum mereka 
melihat perubahan di tubuhnya, dan meninggalkan kultus lebih awal dari yang 
direncanakan. 

Gedebuk! 

Marakim berlutut dan berbicara dengan suara gemetar. 

"B-bagaimana kamu bisa melalui semua itu sendirian? Kalau saja Anda memberi tahu saya 
... " 

Menepuk! 

Mendengar itu, Chun Inji dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Marakim. 

"Penjaga Hebat. Misi Anda adalah untuk melindungi Chun Ma dan Chun Ma berikutnya dari 
sekte tersebut. Bagaimana orang tua ini bisa mengabaikan peranmu?" 

"Ah!..." 

'Kakek...' 

Chun Yeowun tidak bisa berkata-kata atas pengorbanan yang dilakukan Chun Inji. 

Bukan karena dia diculik oleh mereka. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya diculik sehingga 
dia bisa mengetahui informasi tentang musuh yang sebenarnya. 

Untuk memenangkan perang, beberapa trik harus digunakan. 

Source : 
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Chapter 437 
437: To Changbai Mountains (3) 

Chun Inji, mantan Lord of the Demonic Cult, melihat reaksi kedua orang itu dan 
melanjutkan ceritanya. 

"Setelah bertahun-tahun persiapan, kakekmu dan Saint Gu-jung ini, dengan rasa tanggung 
jawab yang kuat di hati kami, berpura-pura menaklukkan dan menyusup ke mereka." 

Karena ini adalah bagian terpenting, Chun Yeowun berkonsentrasi pada kata-katanya. 

Dikatakan bahwa mereka ditangkap. 

Ketika mereka bangun setelah kehilangan kesadaran dari pertempuran, dia tiba di tempat 
yang dia duga sebagai markas dari klan Blade God Six Martial. 

"Saya sudah siap untuk apa pun ... namun, itu adalah waktu yang sulit." 

Mereka tidak mencoba untuk segera mencuci otak orang-orang yang ditangkap. 

Pada awalnya, mereka mencoba membujuk mereka untuk secara sukarela memberikan 
informasi tentang Yulin dan Sekte Iblis. 

Wajar, mereka tidak menyerah, dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang sopan untuk 
melakukan ancaman dan penyiksaan. 

"... mereka melakukan semua yang bisa mereka pikirkan untuk membuat Gu-jung dan aku 
menyerah." 

Memikirkan kembali saat itu, kulit Chun Inji menjadi gelap. 

Tidak peduli seberapa kuat dia secara fisik dan mental, ingatan disiksa oleh mereka begitu 
kuat sehingga terukir di tulangnya. 

'Kakek...' 

Chun Yeowun telah melihat tubuh Chun Inji yang dihidupkan kembali. 

Untuk membersihkan kotoran di tubuhnya yang menumpuk sejak tertangkap, Chun 
Yeowun telah melepas pakaiannya untuk membersihkannya, melihat jejak penyiksaan, dia 
hampir tidak bisa menahan amarahnya. 

"Tapi itu bodoh. Saya mengambil tindakan dan berpikir bahwa jika saya bertahan dan 
bersabar, saya akan dapat memperoleh informasi tentangnya." 
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Tapi siksaan itu berlangsung selama 10 tahun, dan itu menghancurkannya. 

Dalam rasa sakit yang dideritanya, harga diri dan egonya menghilang. 

"Pada akhirnya, saya tidak belajar apa-apa." 

Chun Inji mengira dia bisa melawan cacing di kepalanya seperti Master Ju-am, tapi itu tidak 
berhasil seperti yang dia inginkan. 

Sementara Yulin dan Sekte Iblis sibuk merancang tindakan balasan, klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang juga meningkatkan diri. 

Untuk tumbuh, mereka juga mulai mempelajari segala sesuatu tentang nenek moyang 
mereka. 

"Mereka akhirnya menutup aliran energi internal saya selama sepuluh tahun." 

Saat energi internalnya dihentikan, dia tidak bisa memaksa cacing keluar, dan tubuh serta 
pikirannya, yang telah menjadi lemah karena siksaan, tidak punya pilihan lain selain kalah. 

"... ini memalukan, tapi aku tidak ingat satu hal pun yang aku lakukan di bawah perintah. 
Tapi tidak mungkin aku bisa mati juga." 

Chun Inji berpikir bahwa dia tidak akan pernah bangun dari kendali monster, tetapi itu 
berubah. 

Percaya bahwa dia benar-benar dicuci otak, dia ditempatkan ke dalam Pasukan Roh, dan 
mereka mulai menggunakannya dengan sungguh-sungguh. 

Saat itu, dia berhasil lolos dari beberapa perintah yang diberikan dengan menggunakan 
Reverse Health Preservation. 

"Ketika saya menyadari bahwa saya bisa mengendalikan diri selama beberapa detik 
meskipun berada di bawah kendali mereka, saya mulai mencari tahu tujuan mereka." 

Namun, karena seluruh klan Blade God Six Martial terdiri dari prajurit tingkat atas, menipu 
mereka bukanlah tugas yang mudah. 

Kadang-kadang, butuh satu bulan penuh bagi Chun Inji untuk sadar kembali, dan ketika 
banyak hal terjadi, dia secara bertahap mulai bingung. 

"Sepertinya cacing itu mulai terbiasa dengan teknikku." 

Pertama kali dia menggunakan Reverse Health Preservation, dia bisa merasakan 
penglihatannya menjadi jelas, tetapi dari satu titik, semuanya kabur, dan rasa sakitnya 
hanya bertambah. 
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Dia menduga bahwa Saint Gu-jung berada dalam situasi yang sama. 

"... Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

Mendengar pertanyaan itu, Chun Inji menggelengkan kepalanya. 

"Mereka cukup bagus dalam apa yang mereka lakukan. Saya tidak bisa mengerti lebih dari 
setengah dari apa yang mereka katakan karena mereka menggunakan bahasa kode dan 
karakter Cina yang disederhanakan sehingga informasi tidak bocor." 

'Ah! Tidak... Cina yang disederhanakan?' 

Mendengar kata-kata itu, sesuatu muncul di benak Chun Yeowun. 

Bahasa Cina Sederhana digunakan untuk menulis sebuah buku berjudul Harta Karun 
Ketuhanan, yang merupakan arahan bagi klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Jika Chun Yeowun bisa melihat karakter itu, dia bisa membacanya dengan bantuan Nano. 

'Ah ... sayang sekali.' 

Andai saja Chun Inji lolos dengan itu, Chun Yeowun bisa menafsirkannya, tapi mengingat 
kondisi Chun Inji, keluar hidup-hidup saja sudah cukup. 

Dengan menyesal, Chun Inji berbicara. 

"Ugh, setiap kali mereka merencanakan sesuatu, aku menyempatkan diri untuk menuliskan 
surat-suratnya." 

"Benarkah itu?" 

Pada pertanyaan yang membingungkan itu, Chun Inji menjawab. 

"Tidak peduli betapa mustahilnya untuk menafsirkan, saya mencoba mencari tahu tujuan 
sebenarnya mereka, tetapi apakah mereka akan membiarkan saya hidup jika mereka tahu? 
Masalahnya adalah mendapatkan salinannya." 

Saat pasukan roh ditempatkan di lapangan, mendapatkan informasi itu sulit. 

Dan ada banyak contoh di mana regu roh tidak ada saat informasi sedang disampaikan. 

Namun setelah menunggu lama, sebuah kesempatan datang. 

"Untuk mendapatkan Penyu Naga, aku berhasil mempelajarinya." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chun Inji, yang tidak bisa melewatkan kesempatan yang diperolehnya setelah ribuan 
kesulitan, menyembunyikan kertas yang disalin di provinsi Hubei dalam perjalanannya ke 
utara. 

Dia ingin menyembunyikannya dekat, tetapi dia harus melakukannya diam-diam karena 
pengawasan. 

"Itu membingungkan, tetapi dari penyelidikan yang saya lakukan, orang tua ini harus 
mengingat kata-kata samar itu." 

Mata Chun Yeowun berbinar mendengar kata-kata itu. 

Jika catatan Dewa Pedang diketahui, tujuan sebenarnya mereka dapat ditemukan. 

Apa yang terjadi selanjutnya sama dengan apa yang dikatakan Dan Baekhyun. 

Chun Inji, yang untuk sementara dibebaskan dari kendali saat berurusan dengan naga, 
mempercayakan batu tulisnya dan meminta bantuan. 

"Siapa yang tahu bahwa kamu akan datang untuk menyelamatkan kakekmu seperti ini. 
Saya pikir ini adalah berkah dari Chun Ma." 

"Kakek..." 

Suara tulus Chun Inji membuat Chun Yeowun tersedak. 

Dia sedang melihat pemimpin sebenarnya dari Sky Demon Order. 

Saat mereka saling memandang dengan emosi masing-masing, Chun Yeowun, yang 
mengendalikan dirinya, bertanya. 

"Omong-omong, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan inti 
dari lima makhluk roh jatuh ke tangan mereka. Apakah ada alasan?" 

Untuk itu, Chun Inji menjawab dengan ekspresi serius. 

"Kamu mungkin tidak percaya ini, tapi ... apa yang mereka lakukan, mereka ingin mencapai 
inti dari lima binatang roh untuk mendapatkan kekuatan besar." 

"Apa maksudmu?" 

"... untuk mendapatkan keabadian abadi." 

"Amoralitas abadi?" 

Keabadian Abadi. 
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Secara harfiah berarti menikmati hidup selamanya dan tidak pernah hilang. 

"Keabadian abadi? Mantan Tuan, apakah itu mungkin?" 

"Jika apa yang mereka bicarakan itu benar... maka mungkin memang begitu." 

"Hah!" 

Marakim, yang biasanya tidak menunjukkan banyak reaksi, terkejut. 

Keabadian dikenal sebagai mitos, tetapi jika itu memang benar, maka itu adalah alasan 
yang cukup baik untuk menghabiskan waktu dan sumber daya sebanyak yang mereka 
miliki. 

'Ah!' 

Tiba-tiba, sesuatu muncul di pikiran Yeowun. 

Ketika Nano menghadapi komplikasi karena petir Dragon Turtle, dia akhirnya melihat hal-
hal dari masa depan. 

Pada saat itu, dia mendengar tentang seseorang yang disebut Dewa Pedang, yang telah 
mencapai tingkat keajaiban alam dengan hidup hampir seribu tahun. 

'Benar! Jika Dewa Pedang yang kulihat di video itu nyata, dia pasti telah mencapai 
keabadian.' 

Chun Yeowun menyadari bahwa apa yang dilihatnya di video itu benar. 

Saat itulah dia menyadari satu fakta lagi. 

'Menurut garis waktu asli, dia pasti telah mendapatkan kelima inti?' 

Hal yang jelas. 

Tapi itu tidak terjadi sekarang karena Chun Yeowun. 

Dimulai dengan Imoogi di dalam Pedang Setan Langit, lalu Qilin Api di Kuil Kerajaan, dan 
sekarang Penyu Naga dan kekuatan spiritual Burung Besar, semuanya diperoleh secara 
kebetulan. 

'Seperti seseorang yang mengaturnya ...' 

Semua inti diserap oleh dirinya sendiri. 

Sekarang yang tersisa hanyalah inti dari Feng bo. 
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Dan jika apa yang dikatakan Chun Inji itu benar, jika inti Feng bo dapat diperoleh, Chun 
Yeowun akan memperoleh kehidupan abadi. 

'Ah!' 

Dia tidak menginginkan keabadian, tetapi tidak masuk akal untuk didengarkan. 

Dengan suara yang cerah, seseorang berbicara. 

"Ini mungkin hal yang baik." 

"?" 

"Jika kepala klan itu berhasil mendapatkan keabadian, seluruh Wulin akan jatuh ke 
tangannya. Tapi saya senang Anda memiliki tiga inti. " 

'... empat... ya. Tidak.' 

Dia akan mengatakan empat tetapi memutuskan untuk tetap diam. 

"Yeowun-ah. Untungnya kamu mengambil inti dari naga, tapi Blade Lord pasti telah 
mencoba untuk mendapatkan inti dari Great Bird dari Istana Potala." 

Itu adalah sesuatu yang Chun Inji dengar para pejuang dari klan Dewa Pedang Enam Bela 
Diri berbicara tentang perjalanan mereka ke Istana Es, bahwa Raja Pedang akan pergi ke 
Istana Potala untuk mendapatkan inti dari Burung Besar. 

'Hah?' 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Dia telah mendapatkan inti dari Burung Besar, tetapi dari apa yang dikatakan Chun Inji, 
pasti ada satu lagi yang hidup. 

'Ah, bisa jadi karena benda suci Istana Es sudah terlalu tua.' 

Chun Inji yang tidak tahu bahwa Yeowun telah mendapatkan inti dari Burung Besar, 
melanjutkan ceritanya. 

"Jika orang itu telah mendapatkan inti dari Burung Besar, dia akan mengetahui bahwa inti 
dari naga itu telah diambil, dan dia akan mencoba untuk mendapatkan inti dari Feng bo, 
yang terakhir." 

Dia merasa situasi ini harus dimanfaatkan. 

"Kamu telah mengambil tiga, tetapi pria itu, dia adalah monster yang tidak dapat 
dibandingkan dengan tuan mana pun yang pernah dilihat orang tua ini." 
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Chun Inji ingat pertama kali dia pergi ke pangkalan. 

Pada saat itu, Eun Jarim, yang dimasukkan ke dalam regu roh, dan dua puluh master 
menyerang Raja Pedang. 

Chun Inji, yang sadar saat itu, berpikir itu adalah kesempatan terbaik untuk 
menyingkirkannya. 

Tapi hasilnya mengejutkan. 

Dua Supreme Masters dan delapan belas Superior Masters bekerja bersama, tetapi tidak 
ada yang bisa menyentuh Blade Lord. 

"Yeowun-ah. Pria itu adalah monster. Jika dia mendapatkan dua inti, dia akan lebih kuat 
darimu, yang memiliki tiga inti. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit." 

'Hmm...' 

Dia harus berjuang untuk mengetahui hasilnya. 

Selain mendapatkan inti terakhir, dia bertanya-tanya seberapa kuat Raja Pedang itu. 

Chun Inji berpikir bahwa situasi telah digunakan untuk keuntungan mereka. 

"Cepat dan ambil inti Feng bo dan maju darinya. Jika itu terjadi, tidak peduli berapa banyak 
dia mencoba, dia tidak akan bisa menanganimu." 

Energi meningkat di Chun Inji. 

Memikirkan cucunya mendapatkan empat inti membuatnya merasa bangga, dan dengan 
begitu, Penguasa Pedang tidak akan memiliki kesempatan melawan Yeowun. 

Chun Inji benar-benar menganggap situasi ini sebagai berkah bagi Sekte. 

"Yeowun-ah. Pasti sudah takdir bahwa lelaki tua ini hidup selama ini untuk melihatmu." 

"... Aku juga berterima kasih." 

"Bukan hanya itu." 

Chun Inji menggelengkan kepalanya. 

"Orang tua ini melihat pedang Blade Lord. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh 
tubuh manusia." 

Tidak salah untuk mengatakan bahwa pedang adalah sesuatu yang melampaui batas tubuh 
manusia. 
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Chun Inji mengemukakan poin utamanya. 

"Satu-satunya pedang yang bisa melawan pedang mereka adalah Pedang Setan Langit yang 
ditinggalkan oleh leluhur. Kamu pasti sudah melihatnya, kan?" 

Chun Yeowun mengangguk pada pertanyaan itu. 

Di balik batu safir, dia mengetahui tentang pedang. 

Namun, itu belum selesai, tidak melampaui lima bentuk. 

"Sebelum menyusup ke klan Blade God Six Martial, saya mencoba menggunakan Sword 
Force of the Sky Demon. Setidaknya, saya mencoba membuatnya menjadi sesuatu yang 
memberikan lebih banyak kekuatan. " 

Chun Inji menganggap usahanya sia-sia. 

Dia yakin bahwa jika Yeowun bisa mempelajarinya, maka dia akan mampu menghadapi 
pedang dari klan Blade God Six Martial. 

"Kamu harus cepat, dan aku akan memberikannya padamu hari ini. Aku hanya bisa belajar 
70 persen, tapi dengan kemampuanmu, teknik mati dari Sword Force of the Sky Demon 
bisa diselamatkan." 

Chun Inji mengatakannya sambil tersenyum. 

Dia senang berpikir bahwa dia bisa memenuhi tugasnya sebagai kakek dan mantan tuan. 

'Ah...' 

Pada saat itu, Chun Yeowun memiliki ekspresi malu. 

"Hah? Apa itu?" 

Dia mengira cucunya akan senang belajar pedang, tetapi reaksinya berbeda dari yang 
diharapkan Chun Inji. 

"Kak... Kakek. Saya minta maaf. Saya telah menemukan metode yang tersisa di monumen 
batu safir dan menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit." 

"... APA?!" 

Chun Inji menjadi pucat dan berteriak saat mendengar kata-kata Yeowun. 

Niatnya berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. 

'... A-apa yang telah dilakukan cucuku sampai sekarang?' 
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Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan penghinaan pada saat yang sama. 

Bagaimana reaksi Chun Inji jika Chun Yeowun mengatakan bahwa dia menggabungkan 
Pedang Setan Langit dan Seni Ekstrim Dewa Pedang menjadi teknik pedang baru? 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 438 
438: To Changbai Mountains (4) 

Hari kelima setelah mantan Tuan Chun Inji bangun, 

Setelah menyelesaikan perjalanan mereka ke Istana Es Laut Utara, Chun Yeowun dan 
orang-orang dari Sekte Iblis mulai kembali ke Jianghu, meskipun ingin kembali tepat 
setelah dia bangun. 

Itu karena mereka telah menemukan dua masalah. 

Yang pertama adalah tubuh Chun Inji rusak parah dan membutuhkan waktu untuk pulih. 

[Lalu, Kakek. Saya akan menunjukkan kepada Anda Kekuatan Pedang Setan Langit dan 
kemudian memberikan energi ke dalam diri Anda.] 

Tetapi pria itu menolak, dengan mengatakan bahwa jalannya lebih baik daripada cara 
pemujaan. 

Seperti yang dikatakan, Chun Inji berhasil menggunakan Reverse Health Preservation 
secara efisien dan mulai bergerak dalam waktu tiga hari. 

Masalah kedua adalah permintaan makanan. 

Meskipun sekte itu menderita korban selama pertempuran dengan naga dan Yulin, orang-
orang yang tersisa masih membutuhkan makanan, dan lebih dari lima ratus orang masih 
hidup. 

Dalam proses pergi ke Istana Es Laut Utara, Sekte Iblis telah menghabiskan semua 
makanan mereka, jadi mereka harus kenyang sebelum mereka bisa kembali. 

Jika Istana Es Laut Utara tidak runtuh, akan jauh lebih mudah untuk mengisi kembali 
makanan mereka. 

"Menguasai. Tidakkah kamu akan tinggal lebih lama lagi?" 

Baekhyun, raja baru istana, menyarankan agar Chun Yeowun tinggal lebih lama, tapi 
Yeowun, yang sudah melakukan semua yang dia bisa di dalam istana, tidak punya waktu 
luang. 

Chun Yeowun berkata itu karena mereka harus segera menuju ke Kastil Liaoning. 

Terlebih lagi, jika orang-orang dari Sekte Iblis terus tinggal di pulau itu, itu tidak akan ada 
gunanya bagi Baekhyun, yang harus menyatukan pejabat istana. 
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"Kamu berbicara omong kosong." 

"Ah tidak. Mengapa saya berbicara omong kosong? Masih banyak yang harus dipelajari..." 

"Saya mengajari Anda semua yang bisa saya ajarkan. Saya juga telah mewariskan metode 
untuk Ice Cold of Heaven. Nanti, saya akan memeriksa dan melihat apakah Anda telah 
mempelajarinya dengan benar." 

"Hah?" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Baekhyun tidak bisa menyembunyikan emosinya. 

Dia menyukai perasaan akhirnya bisa menikmati kebebasannya setelah Yeowun pergi, tapi 
kata-kata terakhir Yeowun terasa seperti tikaman di punggungnya. 

"Untuk memeriksa?" 

"Kamu adalah murid pertamaku. Aku tidak akan mengabaikanmu semudah itu." 

Meskipun dia hanya mengajarkan Sedingin Es Surga kepada Baekhyun, Baekhyun tetaplah 
muridnya. 

Itu adalah taktik halus Chun Yeowun untuk menguasai Istana Es Laut Utara di bawah 
sayapnya, dan selama Baekhyun adalah muridnya, tidak mungkin dia bisa memberontak. 

"Lima anggota dari Enam Pendekar Pedang (Unit di bawah Enam Pedang) akan tinggal di 
sini, dan aku akan secara berkala memeriksa apakah kamu mengabaikan pelatihanmu atau 
tidak melalui mereka." 

"... Saya tidak akan mengecewakanmu." 

Baekhyun menjawab dengan wajah pucat. 

'Cih!' 

Chun Yeowun mendecakkan lidahnya secara internal. 

Saat mengajar Baekhyun, Chun Yeowun mengerti satu hal tentang dia. 

Meskipun Baekhyun tidak memiliki bakat dasar, dia tidak tertarik untuk mempelajari 
teknik keluarga meskipun berasal dari keluarga kerajaan. 

Dan Jucheon, yang sekarang berada di Sekte Iblis, juga kecewa akan hal itu. 

Meskipun Baekhyun memiliki legitimasi dan dukungan, jika masa depan Istana Es 
dipertimbangkan, maka Dan Jucheon jauh lebih memenuhi syarat untuk menjadi raja. 
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'Yah, mungkin keberuntungan memang memainkan peran utama?' 

Baekhyun adalah seseorang yang beruntung di sisinya. 

Jika dia tidak bertemu Chun Inji, mantan Lord of the Demonic Cult, maka tidak ada hal baik 
yang akan terjadi padanya. 

"Tuan. Semua persiapan sudah selesai." 

"Kerja bagus." 

Marakim mengumumkan bahwa mereka semua sudah siap. 

Chun Yeowun, yang menyuruh Baekhyun untuk tidak mengabaikan latihannya, naik ke 
kapal. 

Hu Bong, sang letnan, berbicara kepada Chun Yeowun, yang naik ke kapal dan berjalan 
menuju kepala kapal. 

"Tuan, karena kami mengambil istana di bawah sayap kami, bukankah lebih baik 
mengganti nama Laut Utara? Misalnya, Cabang Utara Setan Langit. Kya~ bukankah itu 
pembunuhan..." 

Tak! 

"Ak!" 

Hu Bong, yang dipukul di bagian belakang kepalanya, berbalik untuk melihat Hou Sanghwa, 
salah satu dari Enam Pedang, menatapnya dengan seringai di wajahnya. 

"Yah! Apakah Anda pikir kepala saya adalah drum? " 

Itu adalah ratapan bersama dengan peringatan. 

"Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Letnan. Hu. Bang!" 

"... Eh." 

Hu Bong, yang mendengarkan kata-kata Hou Sanghwa, memutuskan untuk tutup mulut. 

Di kapal, yang melintasi danau, ada anggota baru dari Sekte Iblis. 

Dan Jucheon, yang berubah menjadi Tetua Agung ke-3, dan para bangsawan yang 
mengikutinya. 

Dari para tetua Istana Es Laut Utara, Penatua Seol Young-gwi dan dua lainnya bergabung 
dengan Dan Jucheon. Namun, Chun Yeowun tidak mempedulikannya. 
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[Bahkan jika tiga tetua memutuskan untuk ikut denganku, apa yang akan terjadi dengan 
Istana Es Laut Utara?] 

[... Dipahami. Kami akan menganggap ini sebagai perintah terakhir dari mantan wakil raja.] 

Tentu saja, Chun Yeowun tidak berniat membiarkan Dan Jucheon mengumpulkan 
pendukung. 

Sampai dia bisa mempercayainya. 

Namun, untuk menyelamatkan wajah Dan Jucheon, sekitar seratus pendukungnya 
diizinkan mengikutinya. 

Namun, ada dua orang lain selain yang dari Istana Es. 

[Rindu. Apa yang harus kita lakukan?] 

Itu adalah Moyong Yuu, putra Moyong Kang, yang mengirim pesan telepati dengan nada 
cemas. 

Orang yang dia kirimkan adalah Jegal Sohi, ketua kedua kontingen Yulin, yang berdiri di 
sampingnya. 

Mengapa mereka tinggal di istana bukannya kembali kembali dengan pasukan Yulin, yang 
meninggalkan Istana Es tiga hari yang lalu? 

[Jangan terlalu khawatir. Tuan Moyong. Selama kita dianggap sebagai sandera, tidak ada 
yang akan menyakiti kita dengan mudah.] 

[... orang berdarah dingin itu?] 

Moyong Yuu bergidik. 

Mereka ditahan sebagai sandera Yulin sambil membiarkan sisa kontingen pergi. 

Pada awalnya, Chun Yeowun mencoba berurusan dengan mereka yang mencoba 
mengambil inti naga, tetapi kemudian dia memutuskan bahwa bentrok dengan Yulin tidak 
akan ada gunanya dan memutuskan untuk mengambil sandera dari mereka. 

'Karena klan Blade God Six Martial masih harus ditangani.' 

Moyong Kang dipermalukan, namun dia menerimanya. 

Untuk menyelamatkan pasukannya. 
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Untungnya, Chun Yeowun mengatakan bahwa dia akan memutuskan apakah akan 
membebaskan para sandera atau tidak setelah mendiskusikannya dengan Pemimpin Besar 
Pasukan Keadilan. 

[Nona Jegal. Saya pikir kita harus melarikan diri ketika kesempatan datang. Kami tidak tahu 
kapan monster berdarah dingin itu akan berubah pikiran dan memutuskan untuk 
memotong tangan kami atau membunuh kami!] 

Dengan semua yang terjadi, Moyong Yuu sangat takut pada Chun Yeowun. 

Bahkan dalam pertemuan pertama mereka, dia tahu bahwa Chun Yeowun lebih kuat 
darinya, tapi sekarang dia sangat ketakutan. 

[... apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?] 

Jegal Sohi menjawab dengan sebuah pertanyaan. 

Dia mengerti perasaan Moyong Yuu, tapi bagaimana mereka bisa lepas dari tangan monster 
itu? 

[Jangan menyerah! Nona Jegal! Dikatakan bahwa bahkan ketika langit runtuh, akan ada 
celah bagi kita untuk bangkit, tetapi ketika ada kesempatan, setidaknya kita harus 
mencoba...] 

"Tuan Moyong," 

"Eik!" 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, seseorang telah memanggil Moyong Yuu. 

Orang yang mendekatinya adalah Baekgi, salah satu dari Enam Pedang, yang berdiri 
dengan wajah tenang. 

Moyong Yuu, yang mencoba membuat rencana untuk melarikan diri, tergagap. 

"A-apa itu?" 

"Tuhan memanggilmu." 

"Tuan-Tuan Chun? K... Kenapa? Saya tidak melakukan apa-apa dan tetap diam." 

Moyong Yuu tampak ketakutan saat Jegal Sohi menggelengkan kepalanya. 

'Ugh, bagaimana kamu berencana untuk melarikan diri? Tuan Moyong.' 

Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun, tapi 
setidaknya untuk merencanakan pelarian, dia seharusnya tidak terlalu takut. 
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"Kamu akan tahu ketika kamu datang." 

Moyong Yuu, yang dipanggil, memutih di depan Chun Yeowun. 

Kepadanya, Chun Yeowun bertanya. 

"Saya mendengar bahwa klan Moyong berasal dari provinsi Liaoning?" 

Itu bukan pertanyaan yang dia pikir akan ditanyakan. 

Dia khawatir Chun Yeowun berencana menjadi hegemon klan Moyong. 

Berlawanan dengan kekhawatirannya. 

"Ketika kami tiba di Liaoning, pandu saya ke Gunung Changbai." 

"Hah? Gunung Chang...bai?" 

Tujuan dari pemanggilan Chun Yeowun adalah untuk membimbing mereka. 

Malam itu, Kastil Iblis di pegunungan Sepuluh Ribu. 

Chun Yujong, yang telah banyak pulih, dapat bergerak dengan bebas. 

Rutinitasnya baru-baru ini adalah menerima perawatan di pagi hari dan memulihkan 
energi internalnya di sore hari. 

Dia pulih ke keadaan semula dengan upaya yang mantap. 

Seorang tamu datang mengunjunginya saat dia berlatih di ruangan itu. 

Itu adalah Penjaga Kanan, Submeng. 

Submeng, yang tampak berbeda dari biasanya, mengunjunginya untuk menyampaikan 
kabar baik. 

"Di---apakah mereka menemukan ayahku?" 

Chun Yujong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas berita yang disampaikan 
kepadanya. 

Pria itu telah hilang dua puluh tahun yang lalu, dan dia mengira dia sudah mati. 

Tapi sepertinya tidak demikian. 

"Jangan kaget begitu. Tuan tidak hanya menemukan mantan tuan, tetapi dia juga berhasil 
membuat Istana Es Laut Utara berafiliasi dengan kultus! " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Apa?" 

Dia meminta Chun Yujong untuk tidak terkejut, tapi akan aneh jika dia tidak terkejut. 

Meskipun Chun Yujong melalui banyak perang sejak dia mendapatkan kekuasaan, dia tidak 
pernah mendapatkan hasil seperti itu. 

"Istana Es Laut Utara? Ha!" 

Dan Chun Yeowun benar-benar luar biasa. 

Dia mengubah Agama Negara tak lama setelah menjadi Lord dan kemudian mengubah ibu 
kota menjadi ranah Sekte Iblis. 

Dan dia bahkan berhasil mendapatkan Istana Es Laut Utara ke tangannya sendiri. 

"Bukankah ini karena keyakinannya diakui bahwa mereka memutuskan untuk menjadi 
murid Tuhan kita? Berita bagus untuk kultus kita! Tertawa kecil!" 

Penjaga Kanan, Submeng sangat bersemangat saat membicarakannya. 

Melihatnya seperti itu, Chun Yujong memikirkan istrinya yang sudah meninggal. 

'Hwayeon... anakmu jauh lebih baik dariku.' 

Dia tidak pernah bermimpi bahwa Tuhan yang baru akan sangat berbakat. 

Dia akan menyukainya jika dia masih hidup untuk melihat hari ini. 

Bagaimanapun, itu seharusnya menjadi hari yang bahagia. Dia bahkan berpikir untuk 
minum setelah sekian lama. 

"Saya merasa baik. Penjaga Kanan. Karena kamu membawakanku kabar baik, dapatkan 
alkohol...!" 

Menabrak! 

Sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan, Chun Yujong melemparkan pedang qi ke 
jendela. 

Dia begitu terburu-buru sehingga pedang qi tidak berbentuk pedang dan tetap berada di 
dekat jendela yang setengah terbuka. 

"Untuk-mantan Tuan?" 

Tat! Retakan! 
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Penjaga Kanan, Submeng, yang bingung saat melihat Chun Yujong pergi melalui jendela, 
mengikutinya. 

Mata Chun Yujong menyipit saat dia melihat sekeliling taman di depan kediamannya, yang 
diterangi oleh obor. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Chun Yujong memiringkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Submeng. 

"Saya pikir seseorang menguping pembicaraan kami. Mungkin aku salah." 

"Hah? Apa maksudmu?" 

Meskipun Enam Pedang tidak ada, kediaman ini seharusnya dijaga ketat. 

Terlebih lagi, meskipun dia belum sepenuhnya pulih, Chun Yujong masih merupakan 
mantan anggota dari lima pendekar terkuat. 

"Mungkin karena energi internalmu rusak. Fiuh. Masuklah." 

"Hmm... kurasa begitu." 

Chun Yujong menggelengkan kepalanya dan kembali ke kediaman bersama Submeng. 

Di atas Sepuluh Ribu Pegunungan, tidak jauh dari kastil. 

Woong! 

Di puncak puncak, tanah bergetar dengan cahaya biru. 

Chi-chi-chik! 

Ruang itu tampak berderak. 

Di ruang kosong, apa yang tampak seperti kain yang terbuat dari beberapa bahan unik 
menghilang dan muncul kembali berulang kali. 

Ck! 

"Sial." 

Seseorang dengan pakaian berwarna unik muncul di mana tidak ada seorang pun yang 
hadir. 

Ada sesuatu di sana sejak awal, tapi sepertinya tidak ada orang di sana. 

Menetes! 
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Pakaiannya terpotong di bawah pinggang, dan darah menetes. 

"Aku seharusnya benar-benar tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi untuk 
memperhatikanku, dia adalah monster." 

Meskipun mendekati mereka dengan hati-hati, dia tertangkap. 

Pria dengan pakaian berwarna unik melihat potongannya dan melihat asap mengepul dari 
tas persegi yang dimilikinya. 

"Ugh!" 

Pria itu mengeluarkannya dari tas. 

Dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. 

Bang! Merayu! 

Benda merokok melingkar terbang di udara dan segera tersedot ke luar angkasa dengan 
suara menderu. 

Pria yang melihatnya bergumam. 

"Sialan, satu hilang." 

Gedebuk! 

Pria yang duduk di lantai melihat dua benda bundar lainnya di dalam tas, keduanya identik 
dengan yang dilempar sebelumnya. 

Dia menggelengkan kepalanya, tahu rencana awalnya salah. 

Pria yang menghela nafas bergumam. 

"...Ah, rencana awalnya sia-sia. Aku tidak bisa berjalan dari sini. Aku mungkin tertangkap..." 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

Pada saat itu, suara bip mekanis yang aneh datang dari gelang di tangan pria itu. 

Terganggu. 

"Cih... apa mereka sudah mendeteksiku hanya karena aku menggunakan dua? Mereka 
cepat!" 

Pria itu buru-buru mengeluarkan benda bundar lain dari tas dan melakukan sesuatu, lalu 
ruang bergetar dengan cahaya biru, dan sosoknya menghilang. 
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Chapter 439 
439: Guardian of Changbai Mountain (1) 

Basis Pasukan Kehakiman. 

Tempat konferensi utama di mana semua masalah utama Angkatan Kehakiman dan Yulin 
diputuskan. 

Karena menjaga kekuatan utama lainnya dan peran utama lainnya yang mereka mainkan 
sebagai salah satu dari tiga faksi utama, para pemimpin tidak dapat berkumpul untuk 
beberapa waktu. 

Selain itu, terutama karena para pemimpin berebut untuk mengungkap rencana klan Blade 
God Six Martial, butuh lebih banyak waktu. 

Namun, meski menunggu begitu lama, para pemimpin Pasukan Kehakiman telah 
berkumpul. 

Jumlah pemimpin yang berkumpul tidak bisa dibandingkan dengan saat mereka membahas 
perjanjian non-agresi. 

Di atas adalah kursi Pemimpin Besar. 

Di kedua sisinya adalah urusan luar negeri Gam Woon-seo dan urusan dalam negeri Ha Ji-
jin. 

Di kursi pertama di sisi kanan meja, orang-orang duduk secara berurutan berdasarkan 
pangkat militer. 

Pemimpin pertama, Master Pedang Shanxi, Mu Gu-cheon 

Pemimpin ke-2, kepala Kuil Shaolin, Saint Gak-yeon. 

Pemimpin ke-4, klan Hangsan, di bawah Kuil Shaolin, Biksu Sathi. 

Pemimpin ke-5, klan Wudang, Hyun Jinja. 

Pemimpin ke-6, klan Gunung Hua, Poong Chungwun. 

Pemimpin ke-8, Kepala klan Empat Langit, Dang Pil-yeon. 

Pemimpin ke-10, Penatua klan Jeom Jang, Ho Hyeon-ja 

Pemimpin ke-11, kepala asosiasi Pengemis, Hong Palwoo 
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Pemimpin ke-12, Penatua klan Kong Tong, Penatua Cheong-su. 

Pemimpin ke-13, kepala klan Jegal, Jegal Young. 

Pemimpin ke-14, klan Jongnam, Penatua Jeokyang. 

Pemimpin ke-16, kepala keluarga Jinju, Yeon Young-in. 

Pemimpin ke-17, kepala klan Habuk, Peng-gyu 

Selain para pemimpin dan kepala setiap klan, setiap kelompok tempur yang memegang 
kekuasaan berdiri di dalam ruangan. 

Satu-satunya yang tidak bisa hadir adalah empat pemimpin dan dua komandan. 

Tentu saja, mereka punya alasan untuk tidak bisa hadir. 

Mereka adalah pemimpin ke-7 Moyong Kang, yang belum kembali dari Utara, Hwang Bo-
neung, yang meninggal di Laut Utara, kepala klan Nam Gung yang meninggal di Kastil Jin, 
dan pemimpin ke-9 yang terbunuh di serangan mendadak oleh klan Blade God Six Martial 
di provinsinya. 

Dan dua komandan yang tidak hadir adalah Yeon Buso, yang depresi, dan Kang Soah, yang 
pergi ke Utara dan kehilangan nyawanya. 

"Suasananya tidak seserius itu." 

Poong Chungwun dari klan Gunung Hua berpikir sambil melihat ke kamar. 

Kepala masing-masing klan telah berkumpul. 

Dengan orang-orang kuat seperti itu berkumpul, suasananya seharusnya intens. 

'Kenapa kita dipanggil begitu mendesak? Apa yang terjadi?' 

Bagi yang belum tahu, menegangkan, jadi mereka bertanya-tanya kenapa. 

Pemimpin Besar memandang semua pemimpin dengan ekspresi mengeras. 

Pemimpin pertama Mu Gu-cheon, yang paling dekat dengan Yi Mok, adalah orang yang 
membuka mulutnya. 

"Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan komandan 
yang menanggapi perintah darurat. Kami tidak punya banyak waktu, jadi saya akan 
langsung ke intinya. " 

Woong! 
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Semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi. 

Apa alasan pertemuan darurat seperti itu sehingga salah satu dari lima prajurit terkuat, Yi 
Mok, harus segera memanggil mereka? 

"Silahkan masuk." 

Saat perintah dari Yi Mok jatuh, seorang pria berseragam hitam memasuki ruangan. 

Pria dengan rambut setengah putih dan mata terkulai itu adalah Mak Wijong, kapten 
sementara kelompok Bayangan Hitam. 

'Kenapa orang itu?' 

'Letnan Mak? Bukankah dia bagian dari kontingen utara?' 

Beberapa orang yang mengenalnya bingung. 

Tidak seorang pun diizinkan menghadiri pertemuan para pemimpin kecuali mereka adalah 
seorang komandan atau di atasnya. 

'Bukankah dia pergi ke Laut Utara dengan Komandan Kang?' 

Dalam pertemuan terakhir mereka, ada beberapa pemimpin yang mengetahui bahwa Kang 
Soah, putra kedua Yi Mok, dikirim ke Laut Utara sebagai pemimpin kontingen. 

Tapi kontingen belum kembali, jadi mengapa orang ini kembali? 

Gedebuk! 

"Komandan baru kelompok Bayangan Hitam, Mak Wijong, menyapa para pemimpin." 

"Komandan?" 

Semua orang terkejut, tidak dapat memahami apa yang terjadi. 

Komandan kelompok Bayangan Hitam adalah Kang Soah, dan dialah yang menciptakan 
kelompok itu, tidak mungkin dia akan melepaskan gelarnya. 

Kecuali dia meninggal. 

"Pemimpin Hebat, apa artinya ini?" 

Pemimpin ke-2, Gak-yeon, mengajukan pertanyaan ketika Yi Mok memotong kata-katanya. 

"Pertama, kami akan mendengarkan laporannya." 

"Amitabha." 
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Itu memalukan bahwa dia diminta untuk diam, jadi Gak-yeon terus menggumamkan sutra. 

Kecuali sesuatu terjadi, tidak mungkin Pemimpin Besar mereka akan bertindak seperti itu. 

Mendengar itu, Mak Wijong angkat bicara. 

"Saya akan sampai ke poin utama. Kami telah menemukan basis klan Blade God Six Martial! 
" 

"Blade God Six Martial clan!!!" 

Bergumam 

Bisikan dan gumaman muncul pada berita tak terduga itu. 

Setelah sebagian dari provinsi mereka diambil, para pemimpin mencoba yang terbaik 
untuk menemukan basis mereka. 

Meskipun menciptakan beberapa pasukan, semua orang hilang, dan tidak ada yang berhasil 
mendapatkan informasi apa pun. 

Pada saat itu, salah satu pemimpin mengangkat tangannya saat berbicara. 

"Pegang kudamu. Sekarang, komandan baru, Komandan Mak, menemukan sesuatu yang 
belum ditemukan oleh pemimpin sampai sekarang?" 

Mendengar itu, Mak Wijong berbicara sambil tersenyum tipis. 

"Ya. Pemimpin." 

"Di mana sih yang disebut tempat ini?" 

Peng-gyu, kepala keluarga Peng, yang kehilangan lengannya setelah bertemu Chun Yeowun 
di Istana Kekaisaran, bertanya. 

Para pemimpin lain memusatkan perhatian pada Mak Wijong, bertanya-tanya apa 
jawabannya. 

Saat semua orang menatapnya, menunggu jawaban, dia menunjuk ke provinsi Zhejiang, 
yang berada di bawah wilayah Yulin. 

"Itu di sini." 

"Bukankah itu Gunung Huang?" 

Tempat yang ditunjuk Mak Wijong adalah Gunung Huang provinsi Zhejiang. 
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Tempat yang indah, tetapi pegunungan di sekitarnya kasar dan dikelilingi oleh puncak yang 
curam. 

Jika itu ada di sana, maka itu adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan markas 
mereka. 

'Ah! Inilah mengapa rapat darurat dikeluarkan?' 

Semua pemimpin sekarang mengerti alasannya. 

Jika apa yang mereka temukan memang benar, masuk akal untuk memanggil semua 
pemimpin. 

Jika pangkalan dapat diidentifikasi dengan pasti, yang tidak ada yang tahu sampai 
sekarang, Yulin dapat berperang. 

"Komandan Mak! Itu keren. Pencapaian ini layak mendapat pujian besar!" 

Jegal Young, kepala klan Jegal, berbicara dengan suara bersemangat. 

Tapi tidak semua orang percaya itu. 

Hong Palwoo berbicara. 

"Bagaimana Komandan Mak menemukan markas mereka? Sampai sekarang, bahkan 
anggota asosiasi pengemis di sana selalu berakhir dengan kematian." 

Setelah menyerang benteng Yulin, pertahanan terhadap klan Blade God Six Martial telah 
menjadi kokoh. 

Bahkan para pengemis, yang dikenal sebagai pengumpul informasi, dibunuh atau 
dihilangkan setelah memasuki provinsi Zhejiang, itulah sebabnya dia merasa curiga. 

"Aku mengerti mengapa kamu berpikir seperti itu. Tapi tolong lihat ini dulu, pemimpin. " 

Atas permintaan Mak Wijong, Pemimpin Besar menganggukkan kepalanya. 

Saat pintu kamar terbuka, dua pria masuk dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari 
gerobak biasa. 

"I-ini?" 

"Kebaikan!" 

Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. 

Apa yang ada di gerobak itu adalah kepala naga dengan mata terbalik. 
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Hyun Jin-ja, seorang pemimpin, berteriak kaget. 

"Kura-kura Naga!" 

Itu adalah kepala naga mati. 

Ukuran kepala itu sendiri menyerupai legenda naga. 

"Amitabha!" 

Gak-yeon menutup matanya saat melihatnya. 

Sebagian besar pemimpin lain yang melihatnya bangkit dari tempat duduk mereka untuk 
melihat lebih baik kepala naga yang terpenggal itu. 

Drrr! 

Itu bukan akhir dari pertemuan. 

Gerobak lain masuk, sarat dengan sesuatu yang tersembunyi di anyaman kain jerami, 
mayat yang membusuk ada di dalamnya. 

Namun, setiap tubuh itu unik. 

"H-kepala adalah?" 

Kepala mereka meledak. 

"Euk!" 

Semua orang menutupi hidung mereka secara bersamaan. 

Hong Palwoo meledak saat melihat mayat. 

"Apa sih mayat-mayat ini?" 

"Mereka adalah anggota, master dari klan Blade God Six Martial." 

'!?' 

Hong Palwoo, yang terkejut, mendekati mayat-mayat itu dengan kata 'tuan'. 

Ada cara sederhana untuk mengetahui apakah seseorang berasal dari klan Blade God Six 
Martial. 

Mereka yang termasuk dalam klan, orang-orang yang menjadi tuan, memiliki batasan yang 
ditempatkan pada mereka, memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor bahkan 
ketika ditangkap. 
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Tak! 

Mata Hong Palwoo bergetar saat satu tangan menutupi hidungnya, dan yang lainnya 
mencari denyut nadi. 

Gejala yang sama dengan mayat lain dari klan bela diri Blade God Six di masa lalu. 

"... benar. Dia benar." 

Saat verifikasi dilakukan, ruangan menjadi berisik. 

Mendengar itu, Yi Mok berbicara dengan suara keras. 

"Saya harap semua orang tenang dan kembali ke tempat duduk mereka!" 

Atas perintah keras dari Yi Mok, semua orang kembali ke tempat duduk mereka, dan 
ruangan menjadi sunyi. 

Ketika menjadi sunyi, Yi Mok mengangkat topik utama. 

"Seperti yang telah kita semua lihat, ada kepala naga dan kemudian mayat dari klan Bela 
Diri Enam Dewa Pedang. Komandan Mak dari kelompok Bayangan Hitam telah berhasil 
melacak mereka yang melarikan diri dari Laut Utara dan menemukan pangkalan klan 
binatang buas itu dan menangkap kepala naga itu." 

Atas pujian singkat dari Pemimpin Besar, Mak Wijong menganggukkan kepalanya. 

Itu bukan sesuatu yang membuat bahagia. 

Tentu saja, menurut kata-kata Pemimpin Besar, itu memang pencapaian besar bagi 
Pasukan Keadilan. 

Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditemani orang lain. 

"Buktinya kuat, tapi saya punya pertanyaan." 

Seseorang mengangkat tangan dengan ragu. 

Itu adalah tetua Cheong-su. 

Dia telah mengundurkan diri dari posisi pemimpin, tetapi ketika dia berhasil 
memenangkan taruhan yang dia pasang melawan Peng-gyu, dia diberikan posisinya 
kembali. 

"Apa maksudmu? Penatua Cheong-su?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Tentu saja, kepala dan mayatnya tampak sangat kredibel, dan saya akan mengakuinya, 
tetapi bagaimana Anda menemukan markas mereka, yang tidak dapat ditemukan orang 
lain?" 

Mak Wijong juga berusaha menghindari pertanyaan itu sebelumnya. 

Terlebih lagi, jika mereka mencoba mengeluarkan teori bahwa dia bisa saja mencuri kepala 
naga dan kembali, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. 

Untuk itu, Mak Wijong menjawab tanpa ragu. 

"Apa yang ditanyakan tetua Cheong-su itu benar. Jika mereka memiliki kekuatan penuh, 
saya tidak akan kembali hidup-hidup." 

"Hmm? Sekarang, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa mereka bukan diri mereka 
yang biasa? " 

"Ya. Ketika saya diam-diam mengejar mereka dan menemukan markas mereka di Gunung 
Huang, hampir semua pasukan mereka tampak lelah. Jika kita semua langsung menuju ke 
sana, kita akan bisa menaklukkan mereka." 

"Ah!" 

Mendengar kata-kata Mak Wijong itu, semua orang saling berpandangan. 

Mereka bisa menebak betapa pentingnya pertemuan ini. 

'Apakah kita akhirnya akan pindah?' 

Yi Mok pasti telah memutuskan untuk berperang habis-habisan melawan klan Blade God 
Six Martial. 

Semua pemimpin yang menjalankan Yulin bertemu di satu tempat, markas Pasukan 
Keadilan. 

'Jika apa yang dia katakan itu benar ...' 

Jika mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka dan pergi ke markas mereka, mereka 
akan memusnahkan seluruh klan. 

Tentu saja, hanya jika jelas bahwa Yulin berada di atas angin, perang akan ada gunanya. 

"Pemimpin militer." 

"Ya." 
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Atas panggilan dari Yi Mok, pemimpin militer, Yoo Beom-ryeo, yang duduk di sebelah 
kanan, bangkit. 

Dia mengeluarkan tiga bidak catur dari sakunya dan menempatkan satu ksatria di 
pangkalan yang disebut sebagai basis klan Blade God Six Martial. 

Tak! 

Kemudian, dua ksatria lagi ditempatkan di sisi kiri dan atas gunung. 

Dua benteng ditempatkan di sisi utara dan kiri. 

"Raja?" 

Ketika semua orang bingung, Yoo Beom-ryeo membuka mulutnya. 

"Ini adalah informasi yang baru-baru ini didapat oleh Pemimpin Besar dari Kekuatan Jahat. 
Baru-baru ini, kepala klan Blade God Six Martial, Blade Lord, memimpin pasukannya ke 
Lhasa." 

"Ugh!" 

"Itu berarti?" 

Para pemimpin tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan berita yang tidak terduga. 

Jika demikian, markas utama mereka memang kosong. 

Yi Mok berbicara sambil menunjuk ke dua ksatria di utara. 

"Mungkin beberapa orang mungkin sudah mengetahui hal ini, tetapi klan itu tampaknya 
telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mendapatkan inti naga di Laut Utara." 

Woong! 

Ketika Yi Mok mengatakan itu, mereka yang tidak mengerti mulai bergumam pada 
kesadaran yang tiba-tiba. 

Fakta bahwa kontingen pergi ke utara diumumkan, tetapi alasannya tidak diungkapkan. 

Siapa yang tahu bahwa naga, binatang roh, adalah apa yang dimaksudkan oleh klan Blade 
God Six Martial. 

Yoo Beom-ryeo berbicara. 

"Dari informasi yang dikumpulkan sejauh ini, kami menemukan bahwa tujuan mereka 
adalah untuk menaklukkan seluruh Jianghu." 
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Yoo Beom-ryeo. 

Dia memiliki posisi resmi sebagai pemimpin militer, yang berarti dia adalah Panglima 
Militer Yulin. 

Sejak klan Blade God Six Martial berubah menjadi rasa sakit bagi Yulin, dia meminta 
banyak orang serta Jegal Sohi dengan banyak komisi dan menganalisisnya. 

Pada saat itu, Mak Wijong membawa informasinya, membuatnya menyadari apa yang 
dimaksudkan oleh klan Pedang Dewa Enam Bela Diri. 

"Mereka menargetkan Istana Kekaisaran, Laut Utara, dan binatang roh di Lhasa." 

Tujuan mereka menjadi jelas. 

Alasan mereka untuk terus-menerus menyudutkan faksi lain sambil menghindari serangan 
balik, semuanya menjadi jelas. 

"Amitabha! Binatang roh? Yang berarti mereka bertujuan untuk mengingini inti seperti 
yang mereka lakukan dengan Qilin Api di istana? " 

Yoo Beom-ryeo mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Gak-yeon dan 
mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. 

Buku, 

"Sutra Moral Surga?" 

Itu adalah salah satu dari Tiga Buku Besar. 

Sebuah buku yang berbicara tentang mitos dan legenda, yang tidak diakui oleh para 
sarjana. 

"Bagaimana dengan buku itu?" 

Pada saat itu, dia membuka halaman dan berbicara. 

"Seperti yang dikatakan Saint Gak-yeon, klan Blade God Six Martial menargetkan binatang 
buas. Tepatnya, mereka mengincar inti dari binatang roh." 

"Intinya? Demi kekuasaan?" 

"Yah, sejujurnya, itu hanya legenda lain dalam buku ini, tetapi melihat bagaimana mereka 
mengincar inti dari lima binatang roh, aku yakin." 

"Apa-apaan itu? Jawab saja sudah." 
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Hong Palwoo mendesaknya saat dia kehabisan kesabaran. 

"Mereka tampaknya percaya bahwa keabadian itu mungkin." 

"Keabadian?" 

"Dikatakan di sini bahwa orang yang mencapai lima inti binatang akan mencapai keabadian 
abadi." 

Semua pemimpin dan komandan yang mendengarkan berpikir bahwa itu pasti sebuah 
kesalahan. 

Semua orang tahu bahwa inti dari setiap binatang roh akan memberikan kekuatan besar 
dan bahkan memperpanjang hidup seseorang. 

Namun, istilah 'keabadian abadi' berarti keabadian yang nyata. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 440 
440: Guardian of Changbai Mountain (2) 

Hong Palwoo dari asosiasi pengemis bertanya dengan cemberut. 

"Tahan. Kecuali orang tua ini telah mendengar sesuatu yang salah, Anda sebenarnya 
mengacu pada keabadian yang seharusnya didambakan oleh beberapa kaisar? 

"Ya." 

Bergumam! 

'Keabadian?' 

'Ini pasti semacam lelucon! Apakah klan Blade God Six Martial benar-benar percaya pada 
legenda aneh seperti itu?' 

'Apakah mereka benar-benar menganalisis musuh kita?' 

Ruangan menjadi lebih berisik. 

Itu adalah reaksi alami ketika Panglima Militer Angkatan Kehakiman memutuskan untuk 
mendasarkan temuannya pada sebuah buku misterius yang bahkan tidak diakui oleh para 
sarjana. 

Mendengar itu, Pemimpin Besar berbicara dengan suara keras. 

"Tentu saja, tidak banyak orang yang percaya. Begitu juga dengan Pemimpin Besar ini. 
Namun, yang penting bukanlah konsep keabadian. Menurut informasi yang dikumpulkan 
Pangdam dan Pangdam Mak, kami tahu kami bisa menyudutkan para bajingan itu. 
Komandan Militer!" 

Mendengar kata-kata itu, Yoo Beok-ryeo mengeluarkan dua ksatria dengan huruf 
'Penaklukan' tertulis di atasnya. 

Dia menempatkan satu ksatria di Gunung Huang, pangkalan klan Dewa Pedang Enam Bela 
Diri, dan yang lainnya di pegunungan Changbai di tenggara provinsi Liaoning. 

Saat semua orang melihat ke sana, Yoo Beom-ryeo membuka mulutnya. 

"Pemimpin Besar telah memutuskan untuk mengobarkan perang habis-habisan untuk 
masa depan Yulin." 

'!!!' 
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Kata-kata perang habis-habisan membuat semua pemimpin di ruangan itu menjadi serius. 

Ada banyak perang kecil antara tiga faksi besar selama beberapa dekade terakhir, tetapi 
tidak pernah ada perang habis-habisan. 

Namun, sekarang mereka merencanakan perang seperti itu. 

'Apakah ini sebabnya komandan barat dipanggil? Tapi, jika kita memutuskan untuk pindah, 
bukankah Kekuatan Jahat di barat akan menempatkan kita dalam situasi berbahaya?' 

Hyun Jin-ja, seorang tetua dari klan Wudang, prihatin tentang hal itu. 

Seolah membaca pikirannya, Yoo Beom-ryeo menjelaskan. 

"Saat ini, Forces of Evil berada dalam kondisi yang sangat kacau karena perang saudara 
sedang berlangsung. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berperang." 

"Bagaimana dengan Sekte Iblis? Karena kita bersekutu dengan mereka dan kita telah 
memutuskan untuk pergi keluar, tidakkah mereka bersama kita akan mengurangi jumlah 
kerusakan yang kita terima dari klan Blade God Six Martial?" 

Jegal Young dari klan Jegal bertanya. 

Mendengar kata-kata itu, semua pemimpin menganggukkan kepala. 

Saat pergi berperang melawan klan Blade God Six Martial, jika Demonic Cult berpartisipasi, 
maka Yulin akan menghemat kekuatan mereka. 

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Sekte Iblis akan menusuk mereka dari belakang. 

Pada saat itu, keberatan yang kuat diajukan oleh seorang pria. 

"Tidak perlu mendapatkan bantuan dari Sekte Iblis dalam perang habis-habisan ini! Dan 
seperti yang dikatakan Pangdam, ini demi masa depan Yulin dan Pasukan Kehakiman!" 

Kemarahan muncul di mata pria itu saat dia berbicara. 

"Pemimpin Hebat ... apa artinya ini?" 

"Menurut laporan dari Komandan Mak, Sekte Iblis dan Tuan mereka ada di Laut Utara." 

"Pemuja Iblis ada di Laut Utara?" 

Semua orang tampak bingung dengan informasi yang tidak terduga. 

Belum lama ini, mereka tahu bahwa Sekte Iblis sedang sibuk dengan pendirian akademi 
baru mereka. 
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Jadi mengapa Lord of the Demonic Cult pergi ke Laut Utara tiba-tiba? 

Mak Wijong menyelesaikan keraguan para pemimpin. 

"Inti dari Dragon Turtle telah jatuh ke tangan Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. Dia juga 
mengincar inti lainnya seperti klan Blade God Six Martial. " 

"Lord of Demonic Cult mengincar inti dari makhluk roh?" 

Kulit semua orang menjadi gelap. 

Monster itu, yang sulit mereka tangani tanpa inti, mengincar inti? 

Artinya, jika inti itu jatuh ke tangannya, maka Chun Yeowun pasti menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya. 

Peng-gyu berbicara. 

"Tidak. Saya tidak tahu tentang konsep keabadian ini, tetapi bukankah terlalu berbahaya 
untuk membiarkan inti itu masuk ke tangan monster itu? 

Yoo Beom-ryeo menjawab. 

"Perang adalah untuk mencegah hal itu terjadi." 

"Hah? Apa maksudmu? Inti sudah pergi kepadanya, bagaimana Anda berencana untuk 
mencegahnya? " 

"Ini belum berakhir." 

Yoo Beom-ryeo mengarahkan jarinya ke gunung Changbai. 

"Aku tidak tahu tentang binatang roh dan semacamnya. Namun, menurut rumor, ada 
legenda tentang Feng bo di Gunung Changbai." 

"Tidak ... apakah kamu berbicara tentang harimau putih?" 

Para pemimpin yang dekat dengan pegunungan, yang mendengar desas-desus itu, segera 
menggumamkan kata-kata 'harimau putih'. 

Mereka mendengar tentang beberapa binatang ajaib yang berjalan-jalan di Gunung 
Changbai. 

Tapi mereka tidak pernah mengira itu adalah binatang roh. 
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"Buku ini di sini berbicara tentang salah satu dari lima binatang roh, Feng bo. Jika Anda 
melihat deskripsi di sini, itu menyerupai harimau putih, binatang buas di Gunung Changbai. 
" 

"Tuhan..." 

Jika harimau putih itu memang binatang roh, maka ia pasti memiliki inti. 

Kemudian, seperti yang Yoo Beom-ryeo sebutkan sebelumnya, makhluk roh itu pasti akan 
menjadi target dari klan Bela Diri Enam Dewa Pedang atau Kultus Iblis atau keduanya. 

Jika salah satu dari dua klan itu mendapatkan inti, maka Yulin pasti akan menghilang dalam 
sekejap. 

"Ha, bukankah kita harus menghentikan mereka?" 

"Benar. Perang habis-habisan adalah demi kita! " 

Yoo Beom-ryeo menunjuk ke ksatria di peta, menunjukkan kekuatan faksi. 

"Mulai sekarang, Pemimpin Besar akan membagi pasukan menjadi dua kelompok yang 
akan menuju Gunung Huang dan pegunungan Changbai." 

Semua pemimpin mendengarkan seluruh rencana tanpa menimbulkan keraguan. 

Mungkin, itu karena perang habis-habisan ini akan menentukan masa depan Yulin. 

Seringai. 

Sudut bibir Mak Wijong terangkat menatap para pimpinan dan panglima TNI. 

'Komandan Kang... kematianmu telah berubah menjadi percikan api yang menimbulkan api 
besar.' 

Pada saat yang sama, Great Plains. 

Prosesi prajurit Sekte Iblis berlanjut ke arah tenggara. 

Dalam lima hari, mereka melintasi setengah dari Great Plains. 

Tidak seperti ketika mereka pertama kali memasuki tempat itu untuk pertama kalinya, 
meskipun bertemu dengan orang barbar, mereka tidak pernah menyerang mereka. 

Berita bahwa Asara, Panglima Perang yang memiliki hegemoni atas Great Plains, 
memotong kedua tangannya menyebar ke seluruh negeri. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Tanpa sadar, Chun Yeowun, yang dikenal sebagai 'Dewa Iblis', berubah menjadi objek 
ketakutan di antara orang-orang barbar. 

Astaga! 

Prajurit dari Sekte Iblis menyalakan api unggun di sana-sini. Saat hari mulai gelap, arak-
arakan berhenti, dan orang-orang sibuk menyalakan api. 

Tidak seperti ketika mereka terburu-buru karena naga, kali ini mereka menuju ke selatan 
dan istirahat yang cukup. 

"Eh? Apakah itu Ger?" 

Hu Bong tampak kagum pada barak dan barang-barang lain yang mereka bawa dari Istana 
Es. 

Barak yang mereka bawa berasal dari Istana Es, yang merupakan barak portabel yang 
dapat digunakan di Dataran Besar. 

Mereka memiliki dinding silinder dan puncak kubah. 

"Bisakah kita menggunakan itu?" 

"Letnan Hu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mencobanya?" 

tanya Dan Jucheon. 

Sepanjang perjalanan, Hu Bong mengikuti kuda Dan Jucheon, mengatakan bahwa tenda 
mereka aneh, dan dia bersikeras bahwa dia harus diberi satu. 

"Oh! Bagian dalamnya sangat keren!" 

"... Aku senang kau menyukainya." 

Hu Bong sangat gembira ketika dia memasuki Ger. 

Pria ini, Hu Bong, tampaknya tidak begitu terampil, tetapi energinya sepertinya berada di 
level seorang penatua. 

Dan Jucheon bertanya pada Mong Mu, tetua ke-6 yang melihat Ger dari dekat. 

"Apakah kamu ingin satu juga?" 

"Saya baik-baik saja. Lebih tepatnya. Saya harap Anda bisa memberikan satu kepada Tuhan 
kita. " 

"Ah!" 
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Mong Mu berpikir Dan Jucheon tidak mau memberikannya kepada Chun Yeowun. 

Tetapi kenyataannya adalah ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan Chun 
Yeowun. 

"Tuan adalah?" 

"Mungkin dengan mantan tuan." 

"Ah, apakah mereka berlatih?" 

"Huh, kurasa begitu." 

Mereka semua tahu bahwa Chun Yeowun dan Chun Inji akan memisahkan diri dari pasukan 
untuk berlatih. 

Api unggun dinyalakan di suatu tempat di padang rumput beberapa mil jauhnya dari 
pasukan, dan seorang lelaki tua memegang pedang. 

Orang tua dengan rambut kecil yang tumbuh seperti janggut adalah mantan Tuan, Chun 
Inji. 

Makanan! Makanan! Makanan! 

Pedangnya, yang terbentang di depan api, adalah Kekuatan Pedang Setan Langit. 

Lintasan pedang yang indah terbuka. 

Pedang Chun Inji, yang terbentang hingga bentuk keempat, memenuhi dirinya dengan 
kepuasan. 

"Itu luar biasa, kakek." 

"Hah, terima kasih. Anda tahu ini dengan mengikuti dasar-dasarnya." 

Chun Inji menyadari betapa sederhananya teknik yang dibuat Chun Ma. 

Chun Ma yang membuat Sword Force of the Sky Demon adalah seorang jenius. 

Chun Inji tidak tahu bahwa dengan menggunakan setiap bentuk kemudian, tekniknya 
menjadi lebih kuat. 

'Menjengkelkan.' 

Chun Inji merasa tersesat. 
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Akan lebih baik jika dia telah membangun lebih banyak energi internal sebelum 
menggunakan teknik ini, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengubah dari Reverse 
Health Preservation kembali ke cara kultus Iblis dengan mudah. 

"Oh, apakah kamu ingin berlatih yang kelima juga?" 

"Bentuk kelima jauh lebih sulit daripada yang Anda pikirkan." 

Teorinya sudah jelas. 

Namun, tidak mudah untuk menyatukan 24 pedang menjadi satu. 

Meski begitu, Chun Inji bangga karena dia bisa mempelajari teknik ini dengan baik. 

"Yeowun-ah, aku minta maaf atas apa yang harus kau lalui." 

Chin Inji meminta maaf kepada Yeowun. 

Di satu sisi, dia seharusnya yang mengajar cucunya, tapi sekarang, cucunya yang 
mengajarinya. 

"Tidak. Karena kamu adalah mantan Tuan, mempelajari pedang ini tidak terlalu aneh." 

"Namun, fakta bahwa lelaki tua ini, yang mengundurkan diri dari posisi Lord, sedang 
mencoba mempelajari seni bela diri kultus, teknik terbaik ..." 

"... bukan yang terbaik." 

"Hah?" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Chun Inji bingung. 

Kekuatan Pedang Setan Langit adalah seni bela diri terbaik yang diciptakan oleh leluhur 
mereka. 

Namun, generasi kedua Chun Ma menyangkal bahwa itu yang terbaik. 

"Apa maksudmu? Pedang Setan Langit bukan yang terbaik?" 

Chun Yeowun merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk menjelaskan. 

Dia tidak ingin memberitahunya, tapi kemudian Chun Inji telah mengabdikan hidupnya 
demi Sekte Iblis, yang berarti dia pantas untuk mengetahuinya. 

"..." 

"... di tebing lembah, pedang yang ditinggalkan oleh Chun Ma belum selesai." 
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"Belum selesai?" 

Chun Inji memberi judul kepalanya pada kata-kata yang dia dengar untuk pertama kalinya. 

Saat itu, Chun Yeowun mengangkat pedangnya dan berbicara. 

"Kamu akan lebih memahaminya jika kamu melihatnya sendiri." 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun bergerak, menggambar jejak halus dengan pedangnya 
di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, dan membuka lipatan pedangnya. 

Makanan! Makanan! Makanan! Makanan! 

Mata Chun Inji bergetar saat melihat pedang Chun Yeowun. 

Dia berpikir bahwa dia tidak bisa terkejut lagi, tetapi dia salah. 

Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat pedang yang sebenarnya, 
permainan pedang Chun Yeowun sangat mendebarkan. 

"Uh-bagaimana kamu mendapatkan pedang itu?" 

Jika matanya tidak melihat sesuatu yang salah, pedang baru itu dicampur dengan Kekuatan 
Pedang Setan Langit dan Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Pedang itu berubah menjadi sesuatu yang sulit untuk dibuka oleh tubuh manusia. 

'Apakah ini benar-benar pedang yang bisa digunakan manusia?' 

Ketika dia menyelesaikan pedangnya, Chun Yeowun berbicara dengan suara tenang kepada 
Chun Inji, yang terkejut. 

"Ini dia." 

"I-itu adalah pedang yang belum selesai yang dibuat oleh leluhur?" 

Sebenarnya, itu adalah teknik pedang yang tidak ada yang mencoba untuk 
menyelesaikannya. 

Ketika Chun Inji sedang berpikir, Chun Yeowun berbicara. 

"... Aku menamakannya Seni Pedang Dewa Iblis." 

Seni Pedang Dewa Iblis. 

Teknik pedang legendaris ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari oleh siapa pun 
kecuali Chun Yeowun. 
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Source : 
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Chapter 441 
441: Guardian of Changbai Mountain (3) 

Setelah empat hari prosesi, mereka akhirnya bergerak menuju Changbai dan tiba di 
perbatasan utara provinsi Liaoning. 

Sementara itu, beberapa perubahan terjadi. 

Bukan hanya mantan Tuan Chun Inji yang menguasai Kekuatan Pedang Setan Langit. 

Meretih! 

Heeing! 

Guntur qi terpancar dari tubuh, membuat kuda menjadi bersemangat. 

Meskipun pandai menangani kuda, dia tidak dapat menghentikan kudanya agar tidak 
berlari liar. 

Tat! 

Akhirnya, dia harus turun dari kuda. 

"Hahaha! Jika Anda kesulitan mengendalikan qi guntur, Anda mungkin tidak dapat 
menunggang kuda selama sisa hidup Anda." 

Ko Wanghur tertawa terbahak-bahak dan mengolok-olok pria yang turun dari kuda. 

Orang yang ditertawakannya adalah Bakgi, Pedang Ketiga dari Enam Pedang. 

Meretih! 

Petir menyambar ke seluruh tubuhnya. 

"Ck!" 

Dia mencoba beberapa kali untuk menunggang kuda tetapi terus gagal lagi dan lagi karena 
tubuhnya secara tidak sadar melepaskan qi guntur. 

Bagaimana Bakgi akhirnya mendapatkan qi guntur? 

Sebuah pemicu kecil membuatnya terjadi. 

Anggota Enam Pedang, yang telah bersama sejak zaman akademi, sering mengasah 
keterampilan mereka melalui pertempuran di antara mereka sendiri. 
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Awalnya, Bakgi biasa melawan Ko Wanghur. 

Namun, seolah-olah Mun Ku menjadi lebih kuat saja tidak cukup, Ko Wanghur tiba-tiba 
mencapai tingkat Master Unggul. 

Untuk mengatasi kesenjangan besar di antara mereka, dia mempelajari seni bela diri baru 
yang diciptakan oleh Chun Yeowun, tapi itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara 
mereka. 

Sementara itu, hal terburuk terjadi padanya. 

[Wah! Saya menang untuk pertama kalinya. Hehehe!] 

Dia akhirnya kalah dari Hu Bong. 

Berbeda dengan Enam Pedang lainnya, Hu Bong selalu mengikuti Chun Yeowun dan 
mendapatkan pengalaman, dan entah bagaimana Hu Bong tampak berbeda. 

'Sulit dipercaya! Bagi saya untuk kalah dari Hu Bong ...' 

Dia tidak ada bandingannya dengan masa lalu. 

Bukannya dia membenci Hu Bong, tapi memang benar dia sedikit membenci Hu Bong 
sebagai seorang seniman bela diri. 

Dan perasaan kalah dalam lima detik bahkan lebih menyedihkan. 

Ini menciptakan riak di dalam diri Bakgi, yang tidak memiliki keinginan lain selain menjadi 
yang terkuat di bawah Tuannya, Chun Yeowun. 

'... Aku pasti sudah gila.' 

Dengan berani, dia meminum darah naga itu. 

Semua prajurit dari Sekte Iblis telah melihat bagaimana pejabat Istana Es Laut Utara yang 
meminum darah telah berubah menjadi jelaga, jadi mereka tahu bahwa itu harus 
diencerkan. 

Namun, Hu Bong berhasil mengambil darah Flame Qilin, tetapi itu dilakukan karena Hu 
Bong berada dalam situasi yang drastis. 

Bahkan jika Bakgi mati, dia ingin mencobanya. 

Dan hasilnya. 

Meretih! 
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Sama seperti Hu Bong, yang mampu menghasilkan qi api, dia mendapat qi guntur. 

Tentu saja, dia berada di ambang kematian. 

Jika bukan karena Chun Yeowun, yang muncul di saat yang tepat dan menenangkan qi 
guntur yang mengamuk di tubuhnya, Bakgi pasti sudah mati. 

Namun, meskipun menyerap qi guntur, mengendalikannya sulit. 

[Ini berbeda dari Hu Bong. Mungkin karena naga itu mati baru-baru ini, jadi sepertinya 
lebih banyak qi yang tersisa di dalam darah.] 

Chun Yeowun menilai seperti itu. 

Dan prediksinya hampir tepat. 

Darah Qilin Api di kuil telah diencerkan selama berabad-abad. 

[Jika qi guntur di tubuhnya dapat sepenuhnya beredar, maka qi guntur tidak akan keluar 
secara tidak sadar.] 

Itulah yang dikatakan mantan raja, Chun Inji, setelah memeriksa kondisi Bakgi. 

Awalnya, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Chun Inji, tapi kemudian dia 
menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. 

[Kamu harus mencapai level Master Unggul.] 

[... Apa?] 

Jika mencapai level itu adalah tugas yang mudah, maka Bakgi akan langsung menaikinya. 

Mengingat bahwa Hu Bong jauh lebih rendah daripada dia ketika mengambil darah Qilin 
Api, Bakgi berpikir bahwa itu akan sama untuknya. 

Dia berhasil menerima qi guntur, tetapi dia tidak berhasil naik level. 

'... apakah kualitas Hu Bong lebih unggul dariku?' 

Dia bingung. 

Di akademi, Hu Bong adalah yang terlemah. Bakgi tidak bisa mengerti seberapa besar 
pertumbuhan Hu Bong. 

Melihat kembali ke arah Hu Bong yang sedang menunggangi kudanya, Bakgi menghela 
nafas. 
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"Eh." 

Hu Bong tidak pernah ingin bersaing dengan siapa pun. 

Dia hanya setia pada tanggung jawabnya, dan dia mencapai pencerahan seolah-olah dia 
dihargai untuk itu. 

'Aku bodoh. Dia adalah dia, dan aku adalah aku.' 

Dia sampai pada kesadaran itu. 

Seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan tergesa-gesa. 

Daripada iri pada Hu Bong atau Ko Wanghur, penting bagi Bakgi untuk terus berjalan di 
jalannya sendiri. 

Meretih! Meretih! 

"Kak!" 

Ketika dia sedikit rileks, qi guntur dilepaskan sekali lagi. 

Hu Bong, menunggang kudanya, berbicara dengan suara serius. 

"Saya mengerti perasaan Bakgi. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar." 

'Bajingan ini ...' 

Bakgi menjadi marah mendengar kata-kata itu, yang sepertinya tidak menenangkan 
emosinya. 

Tapi kata-kata yang mengikutinya. 

"Saya juga tidak bisa tidur semalaman karena saya berusaha menekan panas terik di tubuh 
saya. Hehehe." 

Itu dekat dengan lelucon. 

'... didorong oleh orang ini.' 

Hatinya, yang mencoba mengakui Hu Bong, menghilang. 

Dan dia mengerti satu hal, dia harus bekerja sangat keras untuk mendahului Hu Bong. 

"Ugh! Baki!" 

Hu Bong merasa malu dengan sikap Bakgi yang seolah mengabaikan Hu Bong. 
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Chun Inji, mantan raja, memandang mereka sambil tersenyum. 

"Kamu punya orang-orang yang menarik." 

Chun Yeowun, yang berkuda di sampingnya, mengangguk. 

Ketika dia pertama kali bertemu Hu Bong, dia mencoba untuk menindas Chun Yeowun, 
tetapi sekarang dia adalah seseorang yang mencerahkan suasana hati semua orang. 

Chun Yeowun lebih dari puas memiliki Hu Bong sebagai bawahannya. 

Saat itulah seseorang menunggang kuda menyusul mereka. 

"Kau memanggilku?" 

Itu adalah Moyong Yuu, putra Moyong Kang. 

Dia tampak gugup setiap kali dia pergi ke Chun Yeowun. 

"Karena kita dekat dengan Liaoning. Anda dapat memandu kami ke Changbai dari sini. " 

"...Tu-Tuan Chun. Apakah Anda benar-benar akan pergi ke Gunung Changbai?" 

"Hm?" 

Terakhir kali mereka berbicara tentang Gunung Changbai, Moyong Yuu memiliki ekspresi 
gelap di wajahnya. 

Namun, bahkan sekarang, dia tampaknya memiliki reaksi yang sama, seolah-olah dia tahu 
sesuatu tentang gunung itu. 

Atas tindakan Moyong Yuu, tetua ke-6 Mong Mu, yang berada di sebelahnya, bertanya. 

"Anda hanya diminta memberikan arahan. Beraninya kau mempertanyakan rencana 
Tuhan..." 

NS! 

"Ah!" 

Chun Yeowun mengangkat tangannya dan memotongnya. 

Dan bertanya pada Moyong Yuu. 

"Kenapa kau menatapku seperti itu?" 

Awalnya, dia berpikir mungkin Moyong Yuu terintimidasi oleh kehadirannya, tapi 
sepertinya bukan itu satu-satunya alasan. 
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Setelah ragu-ragu sejenak, Moyong Yuu membuka mulutnya. 

"Orang luar mungkin tidak tahu, tetapi ada aturan tidak tertulis untuk orang yang tinggal di 
provinsi Liaoning." 

"Aturan tidak tertulis? Apa itu?" 

"... aturannya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memasuki Gunung Changbai." 

"Apa?" 

Tujuan mereka adalah gunung itu. 

Menurut informasi Chun Inji, Feng bo adalah makhluk roh di dalam Gunung Changbai. 

Namun, ada aturan tidak tertulis bahwa tidak ada yang boleh memasuki gunung itu, yang 
terdengar tidak masuk akal. 

"Maksudnya apa?" 

"Aku tidak bermaksud mengatakannya seperti itu. Itu hanya sesuatu yang ayah dan kakek 
saya selalu katakan untuk saya ikuti. Karena itu, meskipun berasal dari provinsi Liaoning, 
saya bahkan belum pernah ke awal gunung sepanjang hidup saya." 

"Peraturan tidak tertulis macam apa itu?" 

tetua ke-6 Mong Mu mendecakkan lidahnya. 

Dia tahu bahwa Gunung Changbai berada tepat di antara kedua negara. 

Dan tidak ada satu negara pun yang bisa mengendalikan seluruh gunung. 

"Saya mengatakan yang sebenarnya." 

"Kamu tidak tahu kenapa?" 

"...Kakekku bilang ada monster yang menjaga pintu masuk gunung. Dan jika saya tidak 
ingin mati, dia menyuruh saya untuk tidak pergi ke tempat itu." 

"Raksasa?" 

Chun Yeowun memiringkan kepalanya saat dia mengirim pesan telepati ke Chun Inji. 

[Mungkin dia berbicara tentang harimau putih.] 

Itu hanya tebakan acak. 

Ketika Chun Yeowun menunggu, Chun Inji mengirim tanggapannya. 
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[... Aku tidak mengingatnya dengan sempurna, tapi entah bagaimana, lelaki tua ini ingat 
pernah mendengar sesuatu seperti itu.] 

[Maaf?] 

[Orang-orang dari klan Blade God Six Martial biasa berbicara tentang monster yang 
melindungi Gunung Changbai. Namun, jika tebakan orang tua ini benar, maka kita masuk 
mungkin sulit, seperti yang dikatakan anak itu.] 

Apa yang ada di Gunung Changbai? 

[Apakah Anda punya tebakan siapa atau apa yang ada di sana?] 

Mendengar pertanyaan Chun Yeowun, Chun Inji menatap matanya dan menjawab. 

[Dewa Timur!] 

Dua hari yang lalu, 

Daerah di mana perbatasan selatan provinsi Jilin bertemu dengan perbatasan timur 
provinsi Liaoning. 

Tanah ke Gunung Changbai terjal, dan tanahnya bergetar dengan ratusan kuku dan ribuan 
anak tangga. 

Dududud! 

Saat tanah bergetar, pasukan besar maju. 

Di tengahnya terdapat bendera-bendera yang melambangkan Keadilan, berkibar tertiup 
angin. 

Tentara besar milik Yulin. 

Tentara memiliki 5.000 anggota dalam seragam yang berbeda, terdiri dari tentara elit dan 
berbagai klan. 

Mereka yang berada di garis depan adalah tujuh pemimpin Pasukan Keadilan dan beberapa 
komandan. 

Pemimpin Mu Gu-cheon, komandan bersama dengan pemimpin Gak-yeon dari kuil Shaolin, 
pemimpin ke-3 Biksu Sathi, pemimpin ke-11 Hong Palwoo, pemimpin ke-10 Ho Hyeon-ja, 
pemimpin ke-16 Yeon Young-in, dan pemimpin ke-17 Peng-gyu adalah semuanya menuju 
Gunung Changbai. 

Di belakang mereka ada panglima baru Mak Wijong diikuti lima panglima lagi dan lima 
puluh kepala marga yang lebih kecil. 
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Gedebuk! Gedebuk! 

"Ini pertama kalinya kami pindah seperti ini." 

Ho Hyeon-ja, yang sedang menunggang kuda, mendecakkan lidahnya saat melihat pasukan 
besar mengikuti mereka. 

Mereka semua adalah anggota faksi Yulin. 

Semua orang di tentara adalah prajurit elit. 

Dengan kekuatan ini, jika mereka mau, mereka bahkan bisa menghancurkan sebuah kastil 
dalam waktu setengah hari. 

"Amitabha. Saya tidak tahu apakah membawa orang sebanyak ini ke Changbai benar." 

Biksu Sathi, yang sedang berkuda di sampingnya, berbicara. 

Yoo Beom-ryeo, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, hanya membiarkan 
sejumlah kecil prajurit tetap tinggal untuk mempertahankan setiap klan, dan setiap elit 
yang dapat ditemukan dikumpulkan dan dikirim ke Gunung Changbai. 

"Saya juga memiliki pendapat yang sama dengan Biksu Sathi. Akan lebih baik untuk 
memberi lebih banyak orang ke unit yang menyerbu markas mereka. " 

Mendengar kata-kata itu, Hong Palwoo berbicara. 

"Meskipun mendengar tentang operasi itu, saya tidak mengerti mengapa begitu banyak 
kekuatan yang dikirim bersama kami." 

"Pemimpin Hong Palwoo. Bukan seperti itu. Alasan mengapa begitu banyak orang dikirim 
ke gunung adalah karena intinya harus diperoleh oleh kita..." 

Itu tidak bisa dimengerti. 

Meskipun binatang roh dikenal kuat, dengan kekuatan Yulin, mereka akan mampu 
mencapai inti dalam waktu kurang dari setengah hari. 

Gak-yeon, yang mendengarkannya, berbicara. 

"Amitabha. Pemimpin Ho mungkin tidak familiar karena belum lama kamu berubah 
menjadi seorang pemimpin." 

"Apa maksudmu? Santo?" 

"Menurutmu mengapa semua prajurit dan pemimpin peringkat atas didorong ke Gunung 
Changbai?" 
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"T-untuk membujuk penjaga Gunung Changbai? Bahkan jika dia adalah salah satu dari Lima 
prajurit terkuat..." 

"Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi lima prajurit terkuat." 

Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hong Palwoo turun tangan. 

"Apa artinya itu?" 

"Monster itu dikurung di Gunung Changbai dan tidak mengambil satu langkah pun keluar 
dari sana. Jika monster itu memutuskan untuk bergerak dengan sungguh-sungguh, 
mungkin monster itu akan disebut yang terbaik di Wulin." 

"Yang terbaik... di Wulin?" 

Jawaban Hong Palwoo membuat Ho Hyeon-ja meragukan telinganya. 

Dia tahu bahwa monster ini adalah yang tertua dari lima prajurit terkuat. 

Namun, dia bisa mengerti mengapa Yi Mok dan para pemimpin lainnya sangat takut pada 
orang ini. 

"Sejujurnya, ini bukan hanya tentang pembicaraan, tetapi jika Pemimpin Besar itu benar, 
rencana kita bukan hanya untuk meyakinkannya, karena dia adalah seseorang yang bisa 
berurusan dengan Dewa Iblis." 

Itu adalah salah satu dari tiga pesanan yang mereka terima dari Yoo Beom-ryeo. 

Yang pertama, untuk membujuk 'pria' yang menjaga gunung, yang kedua, mendapatkan inti 
dari binatang roh, dan yang ketiga, membuat jebakan di mana Sekte Iblis dan Klan Bela Diri 
Enam Dewa Pedang akan diserang. 

Itu skema yang paling ideal, tapi semua ini hanya akan mungkin jika monster itu setuju. 

"Saya dapat melihatnya." 

Saat mereka sedang mengobrol, pemimpin ke-16 Yeon Young-in berbicara sambil melihat 
gunung yang luas. 

Di kejauhan, puncak putih besar Gunung Changbai mulai naik. 

Jika mereka mengikuti jalan itu, mereka akan segera memasuki gunung. 

"Saya berharap dia akan bergabung dengan pihak kita." 

"Saya harap dia diyakinkan." 
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Apakah pasukan maju yang tertinggal di depan mereka berhasil membujuknya atau tidak, 
mereka harus menunggu di dekat hutan untuk mengetahuinya. 

Saatnya untuk maju. 

Mu Gu-cheon, yang berada di garis depan, bergerak maju, tiba-tiba berhenti. 

Para pemimpin lain memandangnya, berharap dia akan memberi tahu mereka mengapa dia 
berhenti, tetapi bau menjijikkan yang terhembus angin memenuhi hidung mereka. 

"Apa ini?" 

"Baunya seperti darah." 

Tidak mungkin mereka tidak tahu bau darah. 

Bau darah yang menyapa mereka memberi mereka perasaan tidak menyenangkan. 

Hong Palwoo adalah orang yang berbicara. 

"Sepertinya ada yang salah. Ini darah..." 

Sepertinya satu atau dua orang telah meninggal, dan baunya tidak enak. 

Orang-orang khawatir. 

Di bagian di mana gunung dimulai, sesuatu terjadi. 

Gooo! 

'Hah!' 

"Ini!" 

Cha! 

Orang-orang yang memimpin mengambil senjata mereka pada energi tiba-tiba yang 
mereka rasakan. 

Semua orang berpikir bahwa itu adalah saat-saat terakhir mereka. 

Di jalan yang seharusnya mereka jalani, aura kuat dan energi tak menyenangkan. 

'Ini adalah perasaan yang mengerikan.' 

Seolah-olah hutan memberi tahu mereka, 'langkah lagi dan saya akan menyerang'. 

Namun, maju tidak akan mungkin jika mereka memutuskan untuk melewati hutan. 
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Mu Gu-cheon, sang komandan, mengangkat tangannya dan memimpin pasukan. 

"Maju kedepan." 

"Ya!!" 

Begitu pesanan jatuh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. 

Gedebuk! 

Di tengah jalan yang menuju ke gunung, seorang tak dikenal yang mengenakan topi bambu 
muncul. 

Embusan angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan dedaunan di pepohonan tampak 
berdesir. 

Wheein! 

Pada pemandangan yang tidak biasa, Saint Gak-yeon bergumam dengan suara gemetar. 

"Dewa Penantang Timur!" 

Source : 
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Chapter 442 
442: God of the East, Ark Wui (1) 

'Dewa Penantang Timur?' 

Woong! 

Saat pemimpin ke-2, Saint Gak-yeon menggumamkan kata-kata itu, semua pemimpin 
Pasukan Keadilan dan kepala klan tercengang. 

Dewa Penantang Timur, Ark Wui. 

Dia adalah salah satu dari Lima Prajurit Terkuat Jianghu. 

Disebut Dewa Timur, dia adalah satu-satunya pria dari lima prajurit terkuat yang tidak 
akan menggunakan senjata apa pun dan hanya tinjunya. 

Di antara kelimanya, dialah yang pertama diberi gelar Tuhan. 

'Apakah orang itu benar-benar Dewa Penantang Timur?' 

'Apakah benar dia bersembunyi di Gunung Changbai!' 

Orang-orang Jianghu tidak tahu keberadaannya. 

Ark Wui adalah nama yang mereka dengar untuk waktu yang singkat sebelum pria itu 
menghilang, tetapi pada kenyataannya, hanya beberapa orang di Wulin yang tahu 
kebenarannya. 

'Luar biasa.' 

'Agar energi seperti itu keluar dengan gerakan sederhana ...' 

Bahkan para pemimpin Pasukan Kehakiman menatap pria itu dengan mata gemetar. 

Yang dia lakukan hanyalah turun, dan energi di sekitar mereka berfluktuasi. 

Seolah-olah dia mengendalikan udara di sekitar mereka. 

Semua lima ribu pasukan Yulin menjadi kaku, tidak bisa bergerak karena rasa sesak napas 
dari pria itu. 

Namun, tujuannya juga jahat. 

'Bau darah yang kental... dan Dewa Penantang Timur... tidak enak.' 
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"Amitabha." 

Gak-yeon, yang melihat pria di depannya, memiliki ekspresi tegas. 

Meskipun dia tidak ingin menjadi kaku, dia tidak bisa menahannya karena energi 
bermusuhan yang diberikan pria itu. 

Pasukan maju, yang seharusnya menunggu mereka, tidak terlihat, dan pintu masuk hanya 
mengeluarkan bau darah. 

[Saint Gak-yeon, apakah Anda melihat noda darah di pakaian pria itu?] 

Peng-gyu mengirim pesan telepati ke Gak-yeon, yang ada di pikirannya. 

Dia begitu terjebak dalam rasa intimidasi yang luar biasa sehingga dia tidak melihatnya, 
tetapi ada noda darah di jas putih pria itu. 

'Ini...' 

Mereka tidak ingin apa yang mereka pikirkan menjadi kenyataan. 

Pasukan muka tampaknya telah gagal dalam persuasi dan mati di tangan orang yang 
mengira bahwa unit tersebut memiliki niat jahat. 

Saat itulah Hong Palwoo mengirim pesan. 

[... Saya, saya pikir rencana itu harus ditinggalkan.] 

Sepertinya mereka tidak akan bisa membujuknya dalam waktu dekat. 

Pemimpin dan komandan pertama, Mu Gu-cheon, tidak sependapat, tapi tangannya 
gemetar sambil memegang pedang di pinggangnya. 

Mu Gu-cheon, yang siap untuk pergi, melihat ke arah para pemimpin lainnya, dan mereka 
mengangguk setuju, dan dia berbicara kepada orang yang menghalangi jalan mereka. 

"Apakah kamu Dewa Timur, Ark Wui? Saya Mu Gu-cheon, pemimpin Pasukan Keadilan dan 
Master Pedang Shanxi." 

Bahkan jika konflik muncul, mereka ingin mencoba bernegosiasi sekali lagi. 

Bahkan jika pasukan depan gagal meyakinkannya dan dimusnahkan, membawa Dewa 
Timur ke pihak mereka meskipun kalah sepertinya bukan ide yang buruk, dia adalah 
sekutu yang mereka inginkan. 

Itu karena pria ini bisa bersaing dengan Demon God, Chun Yeowun dan Blade Lord. 
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'Kami berbeda dari dua ratus orang di pasukan depan.' 

Dua ratus prajurit elit di pasukan depan sudah mati. 

Sekarang tidak ada prajurit elit kelas satu, tetapi mereka memiliki 5000 orang bersama 
mereka. 

Bahkan jika Dewa Timur terampil, dia tidak akan menyerang mereka dengan tergesa-gesa. 

'Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa?' 

Pria itu tidak menanggapi tetapi menoleh sedikit dan melirik ke arah Gunung Changbai. 

Seolah-olah dia menyadari sesuatu. 

Meskipun dia tidak menegaskan identitasnya, dia juga tidak menyangkalnya, jadi Mu Gu-
cheon langsung mengangkat topik utama. 

"Kamu pasti sudah mendengar apa niat kami dari pria yang memimpin pasukan maju?" 

Melihat darahnya, terbukti bahwa dia bertemu dengan para pejuang. 

Namun, jika Mu Gu-cheon memintanya untuk bertanggung jawab, konfrontasi mungkin 
terjadi, jadi dia hanya menyebutkan mereka. 

"Dewa Timur. Sepertinya ada semacam kesalahpahaman, tapi kami akan melakukan yang 
terbaik untuk mencegah krisis di masa depan..." 

"Meninggalkan." 

'!?' 

Itu adalah pertama kalinya pria bertopi bambu berbicara. 

Masalahnya adalah kata-katanya lebih seperti peringatan. 

"Tuan. Seperti yang mungkin kamu dengar, ada kekuatan yang mengincar binatang roh..." 

"Pergi sekarang juga." 

'... dia tidak mendengarkan.' 

Seandainya orang lain mengatakannya, mereka akan berusaha lebih persuasif. 

Namun, pria bertopi bambu ini sepertinya tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. 

Mu Gu-cheon menatap para pemimpin lainnya, dan mereka juga menghela nafas sambil 
menganggukkan kepala. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Saya berharap dia akan bergabung dengan kami ... kami tidak bisa menahannya. Bahkan 
jika itu membutuhkan pengorbanan, kita perlu mendapatkan inti dari binatang roh itu.' 

Fakta bahwa pria ini, yang dianggap sebagai Dewa Timur, masih menjaga tempat itu berarti 
bahwa baik Sekte Iblis maupun Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang belum tiba. 

Jika demikian, mereka tidak punya pilihan selain mendorong dengan kekuatan mereka. 

"Tidak ada lagi yang bisa dilakukan." 

Srrrng! 

Mu Gu-cheon mencabut pedangnya. 

Dia mungkin bukan salah satu dari lima pendekar terkuat, tapi dia masih seorang seniman 
bela diri terkemuka di Yulin, dan dia disebut sebagai salah satu pendekar pedang terbaik. 

"Amitabha." 

Kecemerlangan emas bersinar dari tangan Gak-yeon. 

Setelah Gu-jung, Gak-yeon adalah satu-satunya yang terkenal dalam mengambil posisi itu. 

Chang! 

Demikian juga, yang lain juga menarik senjata mereka dan meningkatkan energi mereka. 

Karena lawannya adalah salah satu dari lima prajurit terkuat, semua orang harus 
melakukan yang terbaik dalam menaklukkan pria itu tanpa menerima banyak kerusakan. 

'Saya pikir kita bisa membicarakannya dan menyelesaikannya, tetapi sepertinya dia tidak 
ingin ... untuk saat ini, mundur dan perhatikan apa yang terjadi. Saya akan tahu apakah 
rumor itu dibesar-besarkan atau tidak.' 

Komandan baru kelompok Bayangan Hitam, Mak Wijong, melihatnya dan memutuskan 
untuk tidak melanjutkan. 

Energi dari pria tak dikenal itu terlalu kuat. 

Mu Gu-cheon memberi isyarat kepada pemimpin lain dengan matanya. 

Jika rencana pertama gagal, rencana kedua adalah agar semua pemimpin dan pejuang 
bekerja sama dan menekan yang dianggap sebagai Dewa Timur. 

"Kuharap itu tidak sampai seperti ini." 
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Untuk tujuan mereka, mereka maju dan memutuskan untuk membuka formasi yang 
mereka kerjakan selama perjalanan mereka ke gunung. 

Para pemimpin Pasukan Keadilan pindah ke formasi berbentuk gayung, dan dengan setiap 
posisi, kekuatannya hanya meningkat. 

Gooo! 

Ketika mereka bersiap-siap, pria bertopi bambu membuka mulutnya lagi. 

"Ini peringatan terakhir. Jika Anda tidak pergi sekarang, seluruh hidup Anda akan dalam 
bahaya." 

Pada peringatan yang mendekati ancaman, Ho Hyeon-ja bergumam. 

"Kebaikan. Tidak peduli seberapa hebat seorang prajurit dia, untuk bertindak seperti ini di 
depan 5 ribu prajurit!" 

Mereka menyadari bahwa level mereka sangat berbeda. 

Mu Gu-cheon menggelengkan kepalanya dan berteriak. 

"Maju! Sekarang!" 

apa! 

Ketika perintah jatuh, semua pemimpin Pasukan Kehakiman yang berada di garis depan 
mulai bergerak keluar. 

Woong! 

Antisipasi berdiri di mata orang-orang yang berada di belakang menontonnya. 

Meskipun mereka gagal membujuknya, apakah benar-benar harus ada konfrontasi di 
antara keduanya? 

Saat tujuh pemimpin yang memimpin pasukan bergerak, mereka mengepung pria itu. 

'Aku akan menjadi pemimpin utara!' 

Mu Gu-cheon, salah satu pendekar pedang terbaik, memutuskan untuk memimpin formasi. 

Formasi gayung diciptakan oleh pelopor dalam strategi, dan itu didasarkan pada konstelasi 
dan harmoni Yin-Yang. 

Pemimpin utara adalah yang terlemah dalam formasi, itulah sebabnya Mu Gu-cheon 
mengambil tempat itu. 
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Tat! 

Saat dia mengambil posisinya, dia siap untuk membuka Linked Invincible Sword. 

Setelah formasi selesai, tidak ada satu orang pun yang peduli dengan teknik dasar. 

Chowchohowchow! 

Dari saat pemimpin utara memutuskan untuk menyerang, serangan hanya akan meningkat. 

'Ya!' 

Bahkan Mu Gu-cheon, yang sedang membuka pedang, bisa merasakan betapa sempurnanya 
formasi itu. 

"Dewa Timur! Rasakan pedangku!" 

Pedang indah Mu Gu-cheon ditujukan untuk pria itu. 

Memang, dia hanya berkonsentrasi pada pedangnya dan tidak memikirkan bagaimana 
lawan akan merespons. 

Itu dulu. 

Rnnnn! 

'Ini?' 

Pria itu sedikit mengulurkan tinjunya ke arah pedang. 

Itu bukan teknik tinju khusus. Itu hanya tinju sederhana. 

Mu Gu-cheon bingung, sampai, 

Grrr! 

'Apa ini?' 

Ruang tampak seperti berguncang, dan kepalan tangan yang terulur membuat embusan 
angin yang tak terlihat meletus. 

Cha! Cha! Cha! 

"I-ini tidak mungkin..." 

Pedangnya, yang terkena angin, tidak hanya didorong ke belakang, tetapi hancur 
berkeping-keping, pedang yang sangat berharga bagi keluarganya. 
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Terkejut dengan pedangnya yang patah, dia memutuskan untuk mengumpulkan energinya 
untuk menghindari kerusakan internal. 

keping! Gedebuk! 

"Kuak!" 

Tendangan pria tak dikenal itu mengenai tulang rusuknya. 

Dengan suara patah tulang, tubuh Mu Gu-cheon terbang puluhan langkah jauhnya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Keenam pemimpin tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. 

Meskipun dia adalah Dewa Penantang Timur, Mu Gu-cheon terlatih dan berpengalaman. 

Orang seperti itu dijatuhkan hanya dengan satu tendangan dan satu pukulan. 

Itu belum semuanya. 

Memukul! 

"Ugh!" 

Tak lama, pria itu tiba di dekat Peng-gyu. 

Terkejut, Peng-gyu mencoba membela diri, tetapi tinju pria itu memukulnya lebih cepat 
dari yang bisa dia pertahankan. 

Memukul! 

"Kuak!" 

Sepertinya dia telah dipukul dengan belati di dadanya, batuk darah. 

'Monster ini.' 

Dua dari mereka dijatuhkan dalam sekejap. Pria ini sangat kuat. 

Masalahnya tidak menguasainya. 

Masalahnya adalah mereka harus siap mati. 

Chachachahca! 

Memutuskan demikian, Ho Hyeon-ja bergerak diam-diam dan memutuskan untuk 
menikamnya dari belakang. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Namun, pedangnya bahkan tidak mencapai pria itu. 

Srr! 

'Ini?' 

Begitu pedang menyentuh bentuk pria itu, dia menyebar seperti asap. 

Saat mereka mencoba menemukan lokasi pria itu, mereka mendengar teriakan dari Biksu 
Sathi. 

"Ke atas!" 

'Ke atas?' 

Lokasi yang sama sekali tidak terduga. 

Dia mencoba membuat jarak untuk menghindarinya, tetapi sudah terlambat. 

Bang! 

"Kuak!" 

Retakan! 

Ho Hyeon-ja, yang lehernya patah hanya dengan satu pukulan, lututnya didorong ke tanah. 

Apa kekuatan yang luar biasa. 

"Bantu kami! Santo!" 

Jalur! 

Saat dia bergerak menuju Biksu Sathi, dia mulai membuka pedang klan Hangsan. 

'Amitabha!' 

Mendengar tangisannya, Gak-yeon mencoba membantu dengan melindungi para pemimpin 
dari serangan tak terbendung orang gila ini. 

Tatatata! 

Sebuah tembakan emas terbentang dari telapak tangannya, mengenai pria yang memakai 
topi bambu. 

Whoo! 

Papak! 
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Pria itu tidak mundur tetapi hanya memutar posturnya. Yang mengejutkan, energi yang 
ditembakkan padanya diserap oleh tubuhnya. 

"Apa semua ini?" 

Itu adalah fenomena yang tidak bisa dipahami. 

Mengejutkan, pria itu berpura-pura meninju Gak-yeon, yang berjarak tiga puluh langkah. 

Gak-yeon terkejut, saat ruang di depannya bergetar. 

Gemeresik! 

"Kuak!" 

Dengan embusan angin besar, Gak-yeon terdorong ke belakang saat dia batuk darah. 

Dia dengan cepat menggunakan 'Diamond Never Breaks', tetapi dia tidak bisa 
menghentikan gelombang energi yang menembus tubuhnya. 

"Santo!!!" 

Hong Palwoo berteriak saat melihat Gak-yeon terbang. 

Ini adalah pertama kalinya dia melihat santo Gak-yeon menderita begitu tak berdaya. 

'I-ini tidak benar!' 

Dia tidak bisa mempercayainya. 

Pria itu, yang mengalahkan orang suci hanya dengan satu pukulan, tidak peduli dan dengan 
cepat menjatuhkan Biksu Sathi, yang mencoba untuk menyerang lehernya. 

Pemimpin yang tersisa adalah Hong Palwoo dan Yeon Young-in. 

'Ugh, orang itu berbeda. Dia bukan manusia.' 

Mereka tahu bahwa dia adalah monster, tetapi pria ini berbeda. 

Dia tidak bertindak seolah-olah dia sedang mencoba yang terbaik, dia hanya meninju 
ringan, dan yang terbaik dari Pasukan Keadilan terlempar ke tanah dengan pukulan dan 
tendangan. 

Yang berarti bahwa mereka bahkan tidak mengeluarkan kekuatan penuh dari lawan. 

"... aduh! Pemimpin Hong!!!" 

Karena dia tidak percaya, teriakan dari para komandan memasuki telinganya. 
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Ketika dia sadar kembali, dia melihat pria itu mengalahkan Yeon Young-in dan berjalan ke 
arahnya. 

"Si-Sialan!" 

Makanan! 

Hong Palwoo membuka pedang 'Sleeping Dragon in Water' (Artinya Naga Tidur akan 
tenggelam dalam air). 

Itu adalah metode di mana lawan dimaksudkan untuk mati. Saat pedang terbuka, debu 
mulai naik ke mana-mana. 

"Kak!" 

keping! Ups! 

Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah dipukul; tinju telah datang untuk perutnya. 

Kesadaran Hong Palwoo terputus dengan rasa sakit di organ tubuhnya. 

"Ini tidak mungkin." 

"Agar para pemimpin dikalahkan ..." 

Kepala klan dan komandan yang seharusnya mengambil bagian dalam formasi terkejut. 

Semua tujuh dari mereka telah jatuh ke tanah dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. 

Ragu-ragu mau kehilangan nyawa, tapi Mak Wijong berteriak. 

"K-kita tidak punya waktu untuk menonton! Kami lima ribu! Kita harus bekerja sama..." 

Pada saat itu. 

Gooo! 

Semua orang, termasuk Mak Wijong, melihat ke mana energi itu naik untuk melihat energi 
berkumpul di tangan kanan pria itu. 

Energi itu tampaknya cukup kuat untuk menjatuhkan seluruh gunung di depan mereka. 

"T-tidak!" 

Tempat yang dibidik pria itu adalah tempat berkumpulnya Mak Wijong dan anak buahnya. 

Para komandan dan kepala klan yang merasakan itu berteriak. 
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"Menyebar jauh..." 

Bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikannya. 

Tinju pria itu membentang melintasi ruang yang terdistorsi. 

Kwak! 

Dengan suara dari segala sesuatu yang dihancurkan, embusan energi yang berpusat di 
sekitar kepalan tangan pria itu menghantam tempat para prajurit berkumpul. 

Kwakwakwang! 

Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan angin didorong. 

Itu bukan serangan untuk menghentikan mereka menyerang. 

Embusan energi adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengambil satu 
langkah ke gunung, itu untuk menghancurkan setiap dari mereka. 

Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah tangisan para pejuang yang telah terkena dan 
hanyut oleh embusan angin. 

"Kuak!" 

"Kaaaak!" 

Tidak ada pengecualian. 

'... kita perlu... bergerak!' 

Woong! 

"Ackk!!" 

Bahkan Mak Wijong yang siap kabur dengan ekor di antara kedua kakinya, tersapu angin 
dan jatuh tak sadarkan diri. 

Saat embusan angin bertiup, para prajurit bertabrakan satu sama lain, hanya menyebabkan 
kerusakan sekunder. 

Orang-orang di barisan belakang adalah satu-satunya yang tidak terkena, tetapi mereka 
terlalu terkejut. 

'... bagaimana...' 

Sekitar seribu orang dan para pemimpin tersebar di mana-mana. 
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Sulit dipercaya bahwa seorang pria lajang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. 

Semua orang memiliki satu pikiran yang melintas di benak mereka. 

'Ini adalah kekuatan Dewa Timur, Ark Wui!' 

Monster dari monster. 

Melihat orang kuat kalah di depan mereka, para pejuang kehilangan keinginan untuk 
bertarung, dan pria bertopi bambu berbicara dengan suara keras. 

"Jika kamu tidak punya niat untuk mati, bawa mereka dan tersesat." 

Source : 
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Chapter 443 
443: God of the East, Ark Wui (2) 

Pemandangan yang benar-benar langka. 

Ada sekitar empat ribu orang Yulin yang masih berdiri, tidak terluka. 

Namun, meskipun musuh hanya satu orang, mereka semua kehilangan keinginan untuk 
bertarung. 

Itu wajar bagi mereka untuk bertindak seperti itu, mereka hanya menyaksikan 
kemampuan luar biasa dari pria di depan mata mereka. 

Woong! 

Semua orang bingung dengan kata-kata pria bertopi bambu. 

'Apakah dia bermaksud begitu?' 

'Apakah dia benar-benar akan membiarkan kita pergi?' 

Bisa jadi pria itu menunjukkan kemurahan hati, tetapi sulit dipercaya. 

"Aku menyuruh kalian semua untuk segera tersesat." 

Bang! 

Saat pria itu mengambil satu langkah, tanah di bawah kakinya retak. 

'Apakah dia pergi?' 

Semua orang saling memandang bingung. 

Pada saat itu, beberapa pemimpin klan, yang tidak terluka meskipun terkena embusan 
angin, melihat kondisi orang-orang di tanah dan memperhatikan sesuatu. 

'Ah! Dia tidak mati!' 

Mereka berpikir bahwa setidaknya tujuh hingga delapan ratus orang akan mati dalam 
sekejap. 

Mereka memeriksa karena ketakutan, selain dari mereka yang tersapu angin dan mendarat 
di leher mereka, yang lain masih tampak bernafas. 

'Itulah sebabnya dia meminta kita untuk membawa mereka.' 
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Bertentangan dengan harapan mereka, pria itu menunjukkan belas kasihan. 

Jika demikian, ada kemungkinan besar bahwa para pemimpin yang jatuh juga tidak terluka. 

'Jika monster itu menunjukkan belas kasihan, kita harus mundur.' 

Bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. 

Yu Doji, pemimpin klan Pedang Batu Putih, memutuskan untuk menerima belas kasihan 
yang diberikan kepada mereka. 

Pak! 

"Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Tuhan, Dewa Timur. Kami 
akan melakukan seperti yang Anda katakan. " 

Meskipun dia berbicara dengan sangat sopan, pria itu bahkan tidak melihat ke arahnya. 

Itu bukan karena dia sombong, itu karena dia tidak ingin berbicara dengan mereka. 

"Percepat." 

"Dipahami. Prajurit klan, ambil rekanmu sendiri. " 

"Ya!!" 

Semua pemimpin utama turun, menjadikannya satu-satunya yang memegang komando. 

Klan, yang diperintahkan oleh Yu Doji, buru-buru mengambil pemimpin dan rekan mereka 
yang gugur. 

Dan serempak, mereka meluruskan formasi dan mengubah arah. 

"Mundur. Awal!" 

"Ya!!!" 

Klan yang mampu mengangkat yang terluka buru-buru mundur dengan ekspresi lega. 

Ketakutan mereka, yang diciptakan oleh kekuatan luar biasa pria itu, membuat mereka 
bergegas kembali ke klan mereka. 

'Kita semua harus bahagia di sini. Mendesah.' 

Tidak berbeda dengan Yu Doji, pemimpin klannya. 

Dia beruntung bisa kembali ke klannya. 
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Orang aneh! 

Ada rasa pembunuhan yang kuat yang merangsang panca indera. 

Merinding naik di sekujur tubuhnya, dan dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya mulai 
basah oleh keringat dingin. 

'T-Tidak mungkin ...' 

Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah pria itu telah berubah pikiran, jadi dia dengan 
cepat melihat ke belakang. 

Namun, pria bertopi bambu itu tidak terlihat. 

'Ada apa dengan niat membunuh ini bahkan setelah Dewa Timur menghilang?' 

Seluruh hutan Changbai tampak seperti iblis yang ganas. 

Semakin dia tinggal, semakin sesak rasanya. 

Yu Doji, yang merasakan ketakutan yang samar-samar muncul karena niat membunuh, 
mendesak orang-orang untuk bergegas. 

"Pindah, cepat!" 

"YA!!!" 

Demikian juga, para prajurit yang merasakan niat membunuh bergerak lebih cepat. 

Hutan yang mengarah ke Gunung Changbai tidak besar. 

Tapi karena ditumbuhi tanaman hijau, sinar matahari sedikit pun tidak akan masuk ke 
tempat itu, membuatnya kusam. 

Tak! 

Pria bertopi bambu, yang menuju ke pegunungan, bergerak. 

Dia melihat ke semak-semak. 

Berdesir! 

Semak-semak bergetar hebat seolah-olah mereka merasa takut. 

Tempat yang mengeluarkan niat membunuh yang dirasakan oleh unit yang mundur ada di 
sini. 

Sebuah suara datang dari tempat itu, yang dikaburkan oleh semak-semak dan kegelapan. 
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"Bukankah ini berbeda dari apa yang kamu janjikan?" 

Bahasanya sepertinya bukan bahasa asli Jianghu. 

Pria bertopi bambu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seolah dia mengerti 
kata-katanya, dan pria itu berbicara lagi. 

"Bukankah kamu memutuskan untuk tidak mengganggu yang merangkak?" 

"Mereka meninggalkan." 

"Ah!... harapanmu untuk menemukan orang yang cocok benar-benar menguras air mata. 
Saya melihat bahwa Anda melangkah lebih jauh dari awal gunung untuk memblokir 
mereka. Tapi berapa lama ini bisa terjadi?" 

"Menepati sumpah." 

"Sumpah? Hahaha, kau bajingan. Apa itu? Enam hari sampai sepuluh tahun selesai. 
Nantikan itu. Nantikan mati di tanganku." 

Ssrrr! 

Dengan kata-kata itu, niat membunuh yang menyebar ke segala arah mereda. 

Keberadaan orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang menghilang. 

"Mendesah..." 

Setelah menatap tempat itu untuk waktu yang lama, pria bertopi bambu itu juga 
menghilang. 

Pada saat yang sama, puncak gunung sekitar lima mil dari awal Gunung Changbai. 

Di atasnya, seorang pria dengan perban menutupi wajah dan tubuhnya, seorang pria yang 
tampak seperti pencuri, sedang melihat ke arah Gunung Changbai. 

Dia melihat ke gunung sambil mendecakkan lidahnya. 

"... meskipun sudah lebih dari 20 tahun, dia masih belum terkalahkan. Monster itu masih 
melindungi tempat itu." 

Dia ada di sini untuk mengamati apakah monster itu masih hidup, dan dia melakukannya. 

Pria itu juga telah berpartisipasi dalam pertempuran yang terjadi di gunung Changbai 
dengan para pemimpin klan Blade God Six Martial, dan itu adalah mimpi buruk yang tidak 
akan pernah dia lupakan. 
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Monster di gunung adalah orang yang berhasil menunda rencana mereka selama dua puluh 
tahun. 

"Tuan Hwang-heol?" 

"Bukan itu masalahnya. Saya tidak berharap faksi lain bergerak lebih dulu. Apakah 
informasi bocor?" 

Mereka datang dari Istana Potala tanpa istirahat. 

Semua untuk mencegah Dewa Iblis mencapai gunung terlebih dahulu. 

Tapi ini tidak terduga. 

'Dengan jumlah orang itu, sekitar 4 hingga 5 klan besar telah bergabung. Apakah pasukan 
sebesar itu mencoba memasuki gunung Changbai?' 

Sulit untuk menganggapnya sebagai kebetulan yang sederhana. 

Fakta bahwa Yulin membawa jumlah seperti itu untuk memasuki gunung. 

Hanya ada tebakan yang bisa dia bentuk. 

"Tuan Hwang-heol! Bukankah mungkin Yulin juga mengincar binatang roh itu?" 

"... sepertinya sangat mungkin." 

Mustahil untuk menebak bagaimana mereka tahu atau apakah informasinya telah bocor, 
tetapi sepertinya Yulin juga mengincar binatang roh itu. 

Ini buruk. 

Bukan hanya Dewa Iblis, tetapi faksi lain juga terlibat. 

"Jika itu benar, kita kehabisan waktu. Apakah kita harus menunggu Blade Lord tiba?" 

Saat ini ada dua pemimpin dan dua ratus orang. 

Bahkan jika kemampuan individu mereka lebih unggul, jumlah prajurit Yulin terlalu 
banyak. 

"Benar. Itu akan lebih baik. Tapi... mungkin ini bagus." 

"?" 

Pria berbalut itu tersenyum ketika dia berbicara dengan pria di sampingnya, yang tampak 
penasaran. 
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"Yah, sekarang kita tahu bahwa monster di gunung bisa bertabrakan dengan Dewa Iblis, 
jadi kita tidak perlu menghadapinya." 

"Ah!" 

Itulah tujuan mereka sejak awal. 

Tujuan mereka adalah membuat monster dan Demon God bertabrakan. 

Akan lebih baik jika keduanya mati, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi, orang yang hidup 
akan terlalu terluka untuk melawan mereka. 

"Mereka adalah masalahnya." 

Pria berbalut perban memandangi pasukan Yulin yang mundur. 

Mereka mencoba untuk cepat keluar dari gunung, namun mereka masih memiliki kekuatan 
dan jumlah untuk berbaris ke gunung setiap saat. 

"Apakah mereka akan tetap di sini meski kalah seperti itu?" 

"Jika tujuan mereka adalah intinya, mereka hanya akan mundur, tetapi jika informasi yang 
hilang dari pemimpin mereka menyebar, mereka akan mencoba melawan, karena itu 
adalah solusi terbaik mereka." 

Jika pria berbalut perban tidak datang tepat waktu, dia tidak akan bisa menebak apa yang 
terjadi. 

Dalam hal itu, dapat dikatakan bahwa dia beruntung. 

"Lalu apa yang kita lakukan?" 

"Jika memungkinkan, kita harus mengeluarkan kekuatan Yulin." 

Sehingga mereka bisa menyingkirkan semua gangguan sekaligus. 

Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan kembali kepercayaan dari Blade Lord, yang telah 
hilang darinya. 

Pria di sebelahnya mengangguk dan setuju. 

"... tapi, Guru, menurut Anda siapa yang akan menang?" 

Dia tahu pertarungan apa yang dimaksud pria itu. 

Pria berbalut perban merenung sejenak dan kemudian menjawab. 
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"Dewa Timur." 

Sudah empat hari sejak Yulin gagal memasuki Gunung Changbai. 

Meskipun Yulin hancur oleh konfrontasi dengan orang kuat itu, mereka tidak mundur dari 
hasil terburuk. 

Mereka mendirikan kemah mereka sekitar 200 mil ke utara. 

Awalnya, mereka bermaksud menuju barat atau barat laut, di mana membangun 
persediaan makanan akan mudah karena klan Moyong. 

[Timur laut akan menjadi yang terbaik, tapi...] 

Gunung di timur laut terjal dan terdiri dari orang-orang pedesaan, jadi memasuki tempat 
itu sepertinya bukan pilihan yang masuk akal. 

Pasukan 5000 tidak hanya terlihat, tetapi juga bisa menciptakan gesekan antara penduduk 
klan. 

Untungnya, mereka berhasil menemukan tempat yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga 
sisi. 

Selama dua hari, mereka dalam kesulitan. 

Itu karena para pemimpin yang terluka harus pulih. 

Untungnya, pada hari keempat, sebagian besar pemimpin bangun dan bahkan pulih dari 
cedera internal mereka. 

Mereka yang pulih paling cepat adalah para pemimpin Pasukan Keadilan. 

Tentu saja, tidak semua. 

Sayangnya, ada satu korban di antara mereka, pemimpin Ho Hyeon-ja. 

Berbeda dengan yang lain, lehernya patah, dan dia meninggal. 

Di barak, yang disiapkan untuk pertemuan sementara. 

Para pemimpin yang telah berkumpul menghela nafas dengan perasaan berat. 

Karena mereka memiliki 5000 prajurit, mereka semua berpikir bahwa mereka dapat 
mengalahkan Dewa Timur. 

Tapi hasilnya sungguh luar biasa malapetaka. 
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Mereka berkumpul untuk rapat, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa membuka mulut. 

"Amitabha. Ada satu hal yang tidak bisa saya mengerti." 

Gak-yeon adalah orang yang berbicara lebih dulu. Membuat yang lain menatapnya. 

"Ada korban yang tidak beruntung, tetapi empat hari yang lalu, Dewa Timur berhasil 
mendorong kami keluar tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan." 

Semua orang mengangguk pada itu. 

Jika pria itu mengambil keputusan dan menyerang mereka, sudah pasti pasukan Yulin akan 
mati. 

Hampir setengah dari pasukan bisa saja dimusnahkan. 

"Sebenarnya, bahkan aku memiliki pemikiran yang sama." 

Pada saat itu, Yu Doji bergabung dalam percakapan. 

Lalu Hong Palwoo bertanya. 

"Apa maksudmu?" 

"Seperti yang dikatakan Saint Gak-yeon, sepertinya Dewa Timur berusaha mencegah kita 
memasuki gunung daripada mencoba melawan kita." 

Saat itu, Mu Gu-cheon berbicara seolah dia mengingat sesuatu. 

Sebelum pertempuran, dia melihat sekeliling gunung, karena Dewa Timur sadar akan 
sesuatu. 

Peng-gyu, yang frustrasi, meledak. 

"Omong kosong apa itu? Bagaimana monster itu bisa memusnahkan begitu banyak orang 
dari pasukan depan jika dia tidak berniat menyakiti kita? " 

Saat itu, Gak-yeon berbicara. 

"Amitabha. Itulah yang saya coba tunjukkan. Mengapa dia membiarkan kita pergi setelah 
memusnahkan pasukan pendahulu? " 

Itu tidak masuk akal. 

Para pemimpin hanya menderita luka-luka. 
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Paling tidak, itu berarti Dewa Timur mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh siapa 
pun. 

"Mungkin orang yang memusnahkan pasukan depan ..." 

Pada saat itu, seseorang menyela kata-kata Gak-yeon. 

"Tahan. Apakah Anda tidak menganggap masalah ini terlalu ringan? " 

Dia adalah komandan pasukan Bayangan Hitam, Mak Wijong. 

Ketika dia tiba-tiba menyela mereka, pemimpin Yeon Young-in berbicara dengan tidak 
senang. 

"Bahkan jika kamu mengambil posisi Komandan Kang sebagai pengakuan atas 
pencapaianmu, apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk campur tangan dalam 
percakapan para pemimpin?" 

Itu adalah peringatan. 

Tak seorang pun di barak menganggap Mak Wijong sebagai panglima sejati. 

Tidak peduli dari klan mana mereka berasal, posisi komandan didasarkan pada 
keterampilan seorang pejuang. 

Namun, Mak Wijong diberi posisi itu dengan tergesa-gesa karena berhasil menemukan 
markas Klan Bela Diri Dewa Pedang Enam. 

"Lihat saja, kalian pria yang menyedihkan." 

Meski niatnya berbeda, Mak Wijong menundukkan kepalanya. 

"Saya minta maaf jika saya menyinggung Anda. Saya mengatakan ini karena sepertinya 
banyak dari Anda para pemimpin yang menganggap enteng pengorbanan ini." 

"Apa?" 

"Tentunya, kehilangan pasukan itu moderat. Tapi mereka semua adalah kawan dan 
anggota keluarga yang berharga." 

'Orang ini...' 

Yeon Young-in, yang akan marah, mengerutkan kening dan terdiam. 

Jika diabaikan bahwa pengorbanannya kecil, maka klan lain akan menganggapnya tidak 
menyenangkan. 
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"Selain itu, pemimpin Ho Hyeon-ja juga seorang pemimpin pasukan. Saya hanya tidak 
berpikir bahwa adalah bijaksana untuk mengambil kesimpulan bahwa kita tidak dapat 
menanganinya dan membiarkan masalah ini berlalu." 

Mendengar itu, Gak-yeon menatap Mak Wijong dan menghela nafas. 

"Amitabha. Benar. Komandan Mak benar. Jika Anda memikirkannya, saya menganggap 
enteng para korban. " 

Sebagai seorang biarawan, dia malu akan hal itu. 

Yang lain juga tidak keberatan, karena ada benarnya kata-kata Mak Wijong. 

Tentu saja, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Yu Doji tampaknya tidak 
yakin. 

"Aku berasumsi di sini, tapi sepertinya ada sesuatu selain Dewa Timur yang berbahaya di 
Gunung Changbai. Hanya karena Komandan Mak berpikir bahwa kita menganggap enteng 
para korban, bukan berarti kita kembali ke gunung." 

Dia masih tidak bisa melupakan niat membunuh yang dia rasakan dari hutan ketika dia 
mundur. 

Dan sudah pasti bahwa Dewa Timur bukanlah orang yang melepaskan niat itu. 

Selama empat hari mereka menunggu para pemimpin pulih dari cedera internal mereka, Yu 
Doji menyimpulkan bahwa Dewa Timur telah muncul untuk memastikan bahwa tidak ada 
yang melangkah ke gunung dan mereka terbunuh oleh niat membunuh yang bersembunyi 
di dalam hutan. . 

"Ha! Bukankah kamu terlalu sok di sini, pemimpin Yu Doji? Siapa lagi yang bisa menyentuh 
pasukan pendahulu jika bukan karena Dewa Timur sendiri?" 

Peng-gyu adalah orang yang bertanya. 

Sebagai tanggapan atas itu, master lain yang tidak terluka seperti Yu Doji berbicara. 

"Kamu pingsan saat itu, jadi kamu pasti tidak merasakannya dengan benar, kan? Tidakkah 
kamu pikir kamu menganggap kata-kata Tuan Yu terlalu enteng? " 

"Apa? Apakah Anda mencoba untuk menyalahkan saya? " 

Itu adalah ledakan emosional. 

Mu Gu-cheon, yang diam sampai saat itu berbicara. 
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"Tolong tenang! Yang penting bukan itu. Kami tidak punya banyak waktu. Rencana pertama 
dan kedua gagal, jadi rencana terakhir yang dibuat Pangdam harus dilaksanakan." 

Mereka semua mengangguk dengan kata-kata Mu Gu-cheon. 

Tujuan penyebaran mereka adalah untuk mencegah binatang roh di gunung memasuki 
tangan Sekte Iblis dan klan Enam Bela Diri Dewa Pedang. 

"Amitabha. Komandan benar. Tidak ada gunanya berdebat satu sama lain. Saat ini, kita 
harus melanjutkan rencana lainnya. Kita harus membantu faksi kita dengan menjatuhkan 
Dewa Timur yang menjaga gunung Changbai." 

Biksu Sathi mengucapkan kata-kata itu untuk membantu Mu Gu-cheon. 

Rencana yang dibuat Yoo Beom-ryeo dilakukan sebagai persiapan untuk kemungkinan 
terburuk. 

Awalnya itu bukan rencana yang dibuat untuk berurusan dengan Dewa Timur, melainkan, 
itu harus dilakukan karena mereka bahkan tidak bisa memasuki gunung. 

Namun, melihat bahwa Dewa Timur sudah cukup untuk menjatuhkan mereka, mereka 
terpaksa mengimplementasikan rencana ketiga. 

"Bahkan jika Dewa Timur memblokir para pemimpin Sekte Iblis dan klan Pedang Enam 
Dewa Pedang, dengan kekuatan kita yang tersisa, dia bisa ditangani." 

Dari sudut pandang Yulin, inti dari binatang roh itu sangat penting. 

Kultus Iblis dan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, rencana mereka harus dihentikan. 

Melihat Mak Wijong, Hong Palwoo berbicara. 

"Komandan Mak. Anda kembali dari Laut Utara, jadi saya percaya Anda, tetapi rencana ini 
tidak dapat dilaksanakan sampai Chun Yeowun dari Sekte Iblis datang ke gunung. Dan 
semoga prediksi Anda benar." 

Rintangan baru. 

Seperti Yeon Young-in, Hong Palwoo beberapa kali menekankan poin tersebut selama 
pertemuan. 

Tidak peduli, Mak Wijong menanggapi. 

"Jangan khawatir, pemimpin. Meskipun mengingini inti dari Qilin Api, Lord Chun datang 
jauh-jauh ke utara untuk mendapatkan inti naga. Dia pasti akan datang ke Gunung 
Changbai." 
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Liaoning adalah tempat di mana klan utama Yulin tinggal. 

Untuk memasuki Gunung Changbai, Sekte Iblis harus memasuki wilayah Yulin. Tidak 
mungkin mereka tidak akan diberitahu tentang Sekte Iblis yang memasuki Liaoning. 

"Jika kita bersiap pada saat itu, kita mungkin bisa membunuh Dewa Iblis dan bukan hanya 
demi inti tetapi juga untuk masa depan faksi." 

"Itu rencana yang menyenangkan untuk diterapkan." 

"Apa yang menyenangkan tentang itu ... apa?" 

Mak Wijong melihat sekeliling untuk melihat siapa yang mengatakan itu. 

Namun, tidak ada seorang pun di barak yang mengatakan itu, karena mereka semua 
melihat sekeliling untuk melihat siapa yang berbicara. 

"Siapa yang baru saja mengatakan itu?" 

"Saya." 

'Suara ini?' 

Sebuah suara yang mereka dengar di suatu tempat. 

Itu dulu. 

Woong! 

Di pintu masuk barak, area itu berguncang, dan di tempat di mana tidak ada seorang pun, 
entitas tak dikenal dengan baju besi hitam muncul. 

Monster yang diselimuti warna hitam kecuali matanya yang memancar. 

"Eh!" 

Semua pemimpin di barak mengeluarkan senjata mereka. 

Kedok! Kedok! 

"S-siapa?" 

"Bagaimana kamu bisa masuk ke barak?" 

Di antara semua pemimpin di barak, tidak ada satu pun yang merasakan kehadiran pria tak 
dikenal ini. 

Bahkan Mu Gu-cheon, yang merupakan pemimpin terkuat di sini, tidak bisa. 
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Bingung karena itu, mereka semua menatap pria dengan mata bersinar karena terkejut, 
yang segera mengungkapkan identitasnya. 

Menangis! 

Saat wajahnya terlihat, Peng-gyu, dan bahkan Biksu Sathi, menjadi pucat. 

"L-Tuan Chun!" 

Tuan Chun Yeowun dari Sekte Iblis. 

Akan aneh jika mereka tidak dapat mengingat wajah pria yang mengambil lengan berharga 
mereka. 

Begitu pula dengan Mak Wijong. 

'B-bagaimana... orang ini ada di sini?' 

Chun Yeowun menatap Mak Wijong dan berbicara sambil menyeringai. 

"Aku bertanya-tanya ke mana kamu menghilang. Saya melihat bahwa Anda merencanakan 
tipu daya di sini? " 

Source : 
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Chapter 444 
444: The End of the Alliance (1) 

Tujuh hari yang lalu, cabang akademi dibuka di dalam ibukota. 

Seorang pengunjung tak terduga tiba di sana. 

Karena akademi di dalam ibukota sangat kritis, tetua ke-12 Gu Chuyong diminta untuk 
menjaga pembukaan atas perintah Tuan Chun Yeowun. 

Sementara Chun Yeowun memimpin Enam Pedang dan anak buahnya ke Laut Utara, dia 
dan Wang Jing bertanggung jawab atas pembukaan akademi. 

Melihat orang-orang menunggu di ruang resepsi akademi, Gu Chuyong tidak bisa 
menyembunyikan keterkejutannya. 

"Penatua Huan! Ah... tetua Yin juga ada di sini," 

Mereka adalah tetua dari Sekte Iblis, tetua ke-2 Yin Moha, dan tetua ke-7 Huan Yi. 

Itu hanya mungkin bagi seorang penatua untuk datang jika Tuhan kembali atau memberi 
beberapa perintah. 

Namun, Chun Yeowun, Penguasa Sekte, belum kembali, dan entah bagaimana para tetua 
telah datang. 

"Apakah ada perintah dari Lord?" 

"Fufufu, tidak. Kami hanya datang untuk melihat." 

"Hah?" 

Gu Chuyong mengerutkan kening saat melihat wanita yang tersenyum dengan tangan 
menutupi bibirnya. 

Jika mereka datang tanpa perintah dari Tuhan, di satu sisi, itu adalah pengkhianatan. 

Dengan mata menyipit, Gu Chuyoung berbicara. 

"Penatua Huan, Anda berada dalam posisi di mana Anda tidak boleh meninggalkan 
pangkalan kecuali disuruh, tetapi jika Anda bergerak tanpa perintah dari Tuan kita ..." 

Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Huan Yi mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. 

Kertas. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Perintah Chun Ma!" 

Semua orang di ruang resepsi berlutut dengan satu lutut saat melihat pesanan, yang 
memegang segel Chun Ma. 

"Penatua ke-12 harus mengetahui Ordo Chun Ma?" 

"Ugh!" 

Huan Yi berbicara lagi sambil memegang kertas itu. 

"Fufufu, aku tidak dogmatis. Untuk hari ini juga, Lord of the Sky Demon Order telah 
mempercayakan ini kepadaku." 

Seperti yang dijelaskan Huan Yi. 

Selama periode panjang ketidakhadiran Chun Yeowun dari Sekte Iblis, wewenang untuk 
mengelola kultus didelegasikan kepada tetua ke-3, Mun Yun. 

Namun, Huan Yi juga diberi perintah saat Chun Yeowun pergi. Dia memiliki hak untuk 
bersiap menghadapi situasi darurat apa pun. 

"Apakah ini darurat, apakah karena pergerakan Pasukan Kehakiman? Tapi, kami mengirim 
surat ke Laut Utara dan pangkalan utama juga, tetapi belum ada tanggapan." 

Salah satu alis Huan Yi terangkat mendengar kata-kata Gu Chuyong. 

Itu sama dengan tetua Yin Moha. 

Informasi di utara Sungai Kuning terputus setelah Chun Yeowun, dan Enam Pedang pergi 
ke Laut Utara. 

"Seperti yang diharapkan. Belum terlalu lama, jadi Anda mungkin belum menyadarinya. 
penatua ke-12. " 

Gu Chuyong memiringkan kepalanya karena dia tidak mengerti kata-kata Yin Moha. 

Penatua ke-7 Huan Yi memandang letnan Yuk Shim-myeong. 

Bingung, dia berbicara. 

"Letnan Yuk Shim-myeong dari klan Ilusi Hantu." 

"Apa? Ilusi Hantu?" 

Letnan cabang ditugaskan oleh tidak lain dari Tuhan. 
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Gu Chuyong tidak menyadarinya dan tercengang. 

Karena Tuhan tidak menyebutkannya sama sekali. 

"Saya minta maaf kepada Penatua Gu. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan, jadi saya 
tidak bisa mengungkapkan identitas saya." 

"Huhu, ini sedikit ..." 

"Saya juga meminta maaf kepada Penatua Gu. Karena ini adalah poin utama dari 
pembukaan, kami mengirimnya ke sini untuk membuat basis bagi kami. Hu hu hu." 

Bertentangan dengan kata-kata permintaan maaf, mereka tampak agak bahagia. 

Gu Chuyong menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata mereka. 

"Kalau begitu, haruskah kita mendengar laporan mendesak terlebih dahulu? Apakah orang-
orang dikirim ke markas utama juga?" 

"Belum mendengar apa pun tentang Yulin, tapi aku berpikir untuk pergi ke sana dan 
memeriksanya sendiri." 

Baru-baru ini, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, lebih dari setengah orang 
dari klan Ghost Illusion di dalam klan lain telah kehilangan kontak. 

Itu hanya lima hari, tetapi untuk klan Ghost Illusion, yang mengumpulkan informasi dalam 
waktu singkat, ini adalah masalah. 

"Dari Komandan Militer faksi Yulin, Yoo Beom-ryeo, itu pasti perbuatannya. Sesuatu pasti 
terjadi pada orang-orang yang tidak pernah menyentuh klan kita untuk menyentuh kita 
dan mendapatkan informasi untuk keuntungan mereka." 

Huan Yi membelai dagunya dengan tangan kanannya dan tampak khawatir. 

Yoo Beom-ryeo adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. 

Setelah ahli strategi Jegal Sohi mampir ke kultus mereka, mereka tahu tentang keberadaan 
pria ini dan bahwa dia mencoba untuk belajar tentang klan Blade God Six Martial. 

"Apakah penatua tidak tahu bahwa seluruh kekuatan Yulin bergerak?" 

"Seluruh kekuatan?" 

Yuk Shim-myeong dari klan Ghost Illusion menjelaskannya. 

Itu berarti bahwa seluruh kekuatan Yulin dibagi menjadi dua kekuatan, satu ke timur laut 
dan yang lainnya ke tenggara. 
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Karena begitu banyak yang bergerak, mereka dapat memahami beberapa fakta, dan 
mereka mencoba untuk mendapatkan informasi kembali ke kultus. 

"Ha! Agar Yulin merencanakan sesuatu seperti ini!" 

Yin Moha menjadi marah karenanya. 

Tetapi bagi Huan Yi, semua informasi ini membuat potongan-potongan menjadi gambaran 
besar. 

Seperti menyusun teka-teki yang kacau. 

'Kekuatan Yulin dipertahankan hanya untuk melindungi diri dari bagian selatan Sungai 
Kuning. Ini untuk mencegah dan memperhatikan gerakan aliran sesat kita. Namun, fakta 
bahwa jaringan informasi kita dikacaukan oleh mereka...' 

"Sepertinya ini adalah hidup dan mati Yulin kali ini." 

"Hidup dan mati? Lalu kultus kita?" 

Aliansi itu masih hidup, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Yulin melakukan ini. 

Untuk pertanyaan yang membingungkan, Huan Yi berbicara. 

"Alasan mengapa kami tidak menyentuh mereka adalah karena akademi baru kami. 
Mungkin itu sebabnya mereka memiliki kesempatan mudah untuk memblokir informasi 
kami." 

"Tapi berapa lama mereka akan memblokir? Mereka harus tahu bahwa kita akan 
mengejar." 

Tidak peduli berapa banyak yang diblokir, ada batas waktu kapan orang akan mulai 
memperhatikan. 

Tentu saja, jika informasi itu diberikan dalam bentuk yang tersebar, tetapi bagi Sekte Iblis, 
yang selalu waspada, itu hanya akan terasa aneh. 

"Alasannya sederhana. Mereka mencoba melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga. Mereka 
mungkin khawatir tentang apa yang datang dari Laut Utara, tapi... mereka bergerak terlalu 
cepat." 

Huan Yi mendapat laporan dari Enam Pedang tentang apa yang terjadi di Laut Utara. 

Mengetahui bahwa Yulin juga mendambakan inti dari Penyu Naga, Huan Yi tahu bahwa 
gesekan akan muncul cepat atau lambat. 

Tapi dia tidak berharap itu terjadi begitu cepat. 
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'Itu pasti karena kematian putra kedua Pemimpin Besar.' 

Huan Yi tidak ragu dalam penilaian Tuhan, tetapi bagi Pemimpin Besar Pasukan Keadilan, 
itu berubah menjadi kesempatan untuk bergerak. 

Tidak peduli seberapa rasional Pemimpin Besar itu, kedua putranya dihancurkan. Siapa 
pun akan kesulitan menekan emosi mereka. 

"Bahkan jika ini panggilan untuk dimarahi oleh Tuhan, datang ke sini baik. Entah 
bagaimana, membagi pasukan mereka menjadi dua dan mengirim satu ke timur laut 
sepertinya ada hubungannya dengan Tuhan. " 

"Tahan! Jika saya memahami kata-kata Penatua Huan dengan benar, kami tidak 
mendapatkan surat apa pun dari pasukan kami yang meninggalkan Laut Utara." 

Kata tetua ke-12 Gu Chuyong. 

Yulin pasti berusaha mati-matian untuk memblokir informasi. 

Untuk itu, Huan Yi menjawab sambil tersenyum. 

"Itulah sebabnya Penatua Yi dan saya datang ke sini. Jangan khawatir. Hu hu hu." 

Dengan gumaman itu, mereka melihat ke arah dimana markas Yulin berada. 

"Sudah lama sejak saya ingin bertarung dengan otak saya melawan Yoo Beom-ryeo itu. Aku 
perlu mengajarinya bahwa trik bodoh seperti itu tidak akan berhasil pada kita. Mereka 
hanya terlihat bekerja karena kita bermain dengan mereka. Hu hu hu." 

"B-bagaimana kabarmu di sini?" 

Semua pemimpin Pasukan Keadilan dan Yulin terkejut. 

Ini sama sekali berbeda dari rencana yang harus mereka ikuti. 

Mereka memastikan untuk memblokir sebanyak mungkin informasi tentang mereka dari 
kultus saat pawai mereka berlanjut ke Changbai. 

'Kami bahkan memobilisasi orang-orang terbaik yang kami miliki untuk memblokir 
informasi yang pergi ke Laut Utara, jadi bagaimana caranya?' 

Mak Wijong terdiam melihat situasi yang tak terduga itu. 

Melangkah! Melangkah! 

Saat Chun Yeowun perlahan mendekatinya, para pemimpin setiap klan menghunus pedang 
mereka dan berteriak. 
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"Berhenti!" 

"Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" 

Tidak peduli seberapa terampilnya dia, ada batas seberapa banyak dia bisa 
menyembunyikan energinya. 

Saat itu siang hari bolong, dan sekarang seluruh unit dalam keadaan siaga. Semua orang 
keluar menjaga. 

'Kami tidak bisa melihatnya sampai sekarang, dan kemudian dia muncul. Trik macam apa 
yang dia gunakan?' 

Mengejutkan, bahkan para pemimpin Pasukan Keadilan pun sama. 

Bahkan Gak-yeon tidak bisa merasakan Chun Yeowun sampai dia menunjukkan dirinya. 

Dia sangat yakin bahwa tidak ada orang di sekitar barak mereka. 

"Ini sukses." 

Chun Yeowun puas saat dia melihat ekspresi mereka. 

Di antara fungsi Nano Suit, yang terbuka saat kunci dilepaskan, ada satu hal yang paling 
ingin dicoba oleh Chun Yeowun, dan itu adalah 'mode transparansi'. 

Itu memungkinkan cahaya melewati tubuhnya seolah-olah dia bahkan tidak ada. 

Tentu saja, itu juga memiliki kelemahan. 

Jika ada hujan atau perubahan lingkungan lainnya, fungsi setelan akan terpengaruh. 

Selain itu, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk sementara waktu untuk 
bersembunyi di medan perang. 

"Bagaimana kamu bisa sekasar ini bahkan jika kamu adalah pemimpin aliansi?" 

Yeon Young-in adalah orang yang datang ke depan dan berteriak pada Chun Yeowun. 

Meskipun dia hanya mengambil satu langkah di depan, dia tidak bisa menyembunyikan 
ketegangan di matanya saat dia bertemu dengan Dewa Iblis. 

'Pemimpin Yeon!' 

Peng-gyu dan Biksu Sathi memandangnya dengan bingung. 
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Dia tidak tahu, tapi memprovokasi Dewa Iblis adalah hal terburuk yang bisa dilakukan 
siapa pun. 

"Kasar ... siapa yang kasar?" 

Sst! 

Chun Yeowun meraih kepala Yeon Young-in. 

Meskipun ingin mengangkat pedangnya, dia tidak bisa melakukannya. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

Energi besar menekannya. 

Terkejut oleh energi yang menekannya, dia mencoba melawannya, tapi. 

B-Buk! 

"Kuakk!" 

Sebaliknya, dia terus dihancurkan ke tanah. 

'A-kekuatan apa ini?' 

Para pemimpin di dalam barak tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka saat 
mereka melihat itu. 

Yeon Young-in adalah seorang pemimpin yang berada di level awal Master Superior. 

Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang begitu kuat dihancurkan oleh 
pelepasan energi yang sederhana. 

'Sulit dipercaya? Apakah energinya tumbuh dari sebelumnya?' 

Mata Hong Palwoo melebar karena terkejut. Saat itulah ia teringat laporan Mak Wijong. 

'Dia mendapatkan inti dari Dragon Turtle. Saya bisa melihat kebenaran tepat di depan mata 
saya.' 

Kalau tidak, kekuatan seperti itu tidak masuk akal. 

Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Superior Master ditekan oleh energi 
sendirian. 
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Jika hal-hal terus seperti ini, maka hanya hal-hal mengerikan yang akan terungkap bagi 
mereka. 

"Tuan Chun!" 

Hong Palwoo berbicara dengan tergesa-gesa karena dia tidak ingin ada yang terluka. 

Dia berbicara dengan sangat hati-hati. 

"Tolong lepaskan dia. Kami masih dalam aliansi. Melakukan ini terlalu banyak, terutama 
tanpa membicarakannya." 

Mendengar kata-katanya, Chun Yeowun menurunkan tangannya. 

Dan Yeon Young-in dibebaskan. 

"Terkesiap ... Terkesiap ..." 

Pria itu terengah-engah. 

Hanya dengan melihat keringat yang menetes di wajahnya, mereka bisa tahu betapa putus 
asanya dia. 

Tapi Hong Palwoo senang. 

Dia berpikir bahwa tidak ada ruang untuk diskusi melihat Chun Yeowun marah seperti itu, 
tetapi rasanya mereka memiliki harapan ketika dia berhenti. 

"Terima kasih, Tuan Chun!" 

Pak! 

Hong Palwoo berterima kasih padanya. 

Namun, Chun Yeowun mulai berjalan lagi dan menuju satu tempat, di mana Mak Wijong 
berada. 

"Sebelum itu, biarkan aku menyelesaikan masalah pribadi." 

Saat Chun Yeowun mendekat, tiga pemimpin yang berada di dekatnya mundur. 

Hanya merasakan energi yang memancar dari tubuhnya sudah cukup bagi mereka untuk 
pergi. 

Namun, mereka tidak bisa membiarkan Chun Yeowun membunuh orang yang dia inginkan. 

"S-berhenti! Tuan Chun!" 
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Chun Yeowun dengan lembut melambaikan tangannya ke arah mereka. 

Seolah gelombang besar menghantam mereka, mereka bertiga terlempar ke samping. 

"Hah!" 

"Ak!" 

Gedebuk! 

Mereka yang mencoba menghentikannya dibuang. 

Ketika orang-orang di antara dia dan Mak Wijong menghilang, Chun Yeowun membuka 
mulutnya. 

"Ketika Anda menyentuh barang orang lain, Anda harus membayar harganya." 

"... bagaimana apanya? Bagaimana bisa kamu mengatakan..." 

Mendengarkan kata-kata itu, Chun Yeowun memiringkan kepalanya. 

"Ini aneh. Anda berada di level Super Master dulu dan hari ini juga, jadi bagaimana Anda 
menghadapi qi guntur yang mengalir melalui tubuh Anda?" 

'!?' 

Mendengar kata-kata itu, wajah Mak Wijong mengeras. 

'Bagaimana dia tahu? Saya menyebarkan energi dalam dantian saya ke seluruh tubuh 
saya...' 

Itu adalah sesuatu yang dia pelajari. Itu memiliki efek menurunkan energi internal. 

Sebuah teknik untuk menyembunyikan pertumbuhannya setelah menyerap qi dengan 
menyebarkan energi internalnya ke seluruh tubuhnya. Namun, seni bela diri asli yang dia 
pelajari tidak akan mungkin terungkap. 

Dan itu dilarang, karena saat mereka perlu melepaskan qi akan menjadi kerugian besar, 
jadi itu dianggap lemah. 

'Apakah karena qi guntur?' 

Saat mengambil kepala naga, dia meminum darahnya, dan qi guntur dihasilkan. 

Pada awalnya, dia tidak dapat mengendalikannya, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, 
dia berhasil mengendalikannya dan bahkan menyembunyikannya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Pemimpin Besar Yi Mok bahkan tidak bisa menyadarinya. Apakah karena dia menyerap 
intinya?' 

Tanpa itu, dia tidak mungkin memperhatikan qi di tubuh Mak Wijong. 

Mak Wijong bingung bagaimana menghadapi situasi ini. 

Bahkan jika dia mencabut larangan qi, dia bukan lawan Chun Yeowun, tetapi jika dia 
mencoba melarikan diri, mungkin dia akan memiliki kesempatan. 

Itu dulu, 

"Amitabha! Tuan Chun! Kamu terlalu berlebihan." 

ss! 

Pada saat itu, Gak-yeon dari Kuil Shaolin datang dan berdiri di antara keduanya. 

Dia bukan satu-satunya. 

Bahkan Ma Gu-cheon muncul di sampingnya dan membuka mulutnya sementara tangannya 
siap untuk mengambil pedang. 

"Tuan Chun. Ini pertama kalinya kami bertemu. Saya Ma Gu Cheon. Saya di sini sebagai 
komandan. Tolong pertimbangkan aliansi kami dan bicarakan ini..." 

"Woah, aku lelah dengan aliansi ini." 

"Apa?" 

"Pindah." 

Chun Yeowun mengulurkan tangannya dan berpura-pura membuat jarak antara Gak-yeon 
dan Ma Gu-cheon. 

Pada saat itu, seolah-olah dinding energi telah dibuat, itu mendorong kedua pemimpin 
menjauh. 

'Kekuatan yang luar biasa!' 

Keduanya terkejut, melihat bagaimana mereka didorong. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

"Euk!" 
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Keduanya terdorong tiga langkah menjauh. 

Tidak seperti Yeon Young-in, yang didorong menjauh seperti boneka jerami, keduanya 
berada di akhir Level Master Superior, jadi perbedaannya sangat besar. 

"Lo... Tuhan... Chun... Berhenti!" 

"Amitabha! Mari kita bicara..." 

"Kamu cukup bagus." 

Wooong! 

'!?' 

Begitu kata-katanya selesai, kedua pemimpin itu gemetar. 

Energi yang lebih kuat dari sebelumnya dipaksakan pada mereka. 

Saint Gak-yeon dan Mu Gu-cheon, yang nyaris tidak bertahan, terdorong menjauh tanpa 
daya. 

'Apakah memiliki energi ini masuk akal?' 

'Bagaimana mereka berdua bisa disingkirkan seperti itu?' 

Mereka tidak bisa mempercayainya. 

Mereka tahu bahwa Chun Yeowun adalah Guru Ilahi, tetapi mereka tidak pernah 
membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. 

Karena jarak di antara mereka tampak terlalu besar, mereka semua akan kalah jika yang 
lain tidak ikut campur sekarang. 

Itu dulu, 

Meretih! 

"Terima kasih kepada kedua pemimpin!" 

Sebuah kekuatan besar muncul dari belakang. Sebuah pedang yang dikelilingi kilatan petir 
menuju ke arah Chun Yeowun, yang mendorong kedua pemimpin itu menjauh. 

Orang yang membuka pedang petir yang tiba-tiba itu adalah Mak Wijong. 

"Komandan Mak?" 
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Dicabut larangan qi, tapi itu sama sekali tidak sempurna. Menarik keluar energi internal, 
dia membuka pedang petir. 

'Inilah celahnya!' 

Pada awalnya, dia mencoba melarikan diri, tetapi melihat bagaimana Chun Yeowun 
menggunakan kedua tangannya untuk menekan para pemimpin, dia memutuskan bahwa 
itu adalah kesempatan yang tepat untuk menyerang dan bertujuan untuk serangan 
mendadak. 

'Mati oleh seseorang yang lebih lemah darimu!' 

"Mati!" 

Meretih! 

Pak! 

"Ah?" 

Karena begitu dekat, Mak Wijong mengira serangan itu akan berhasil. 

Namun, pedang dengan kilat biru tiba-tiba menghilang, dan pedangnya dihentikan oleh 
tangan kosong Chun Yeowun. 

"B-bagaimana kamu bisa menghentikan qi guntur?" 

Meretih! 

Petir masih mengamuk. 

Chun Yeowun bahkan tidak menggunakan qi gunturnya. Yang dia kenakan hanyalah baju 
besi hitam itu, jadi tersengat listrik seharusnya mudah, tapi itu tidak terjadi. 

"Saya mengerti." 

"Apa?" 

"qi guntur ini." 

Pada saat itu, qi guntur dari pedang, yang tersangkut di kedua tangannya, mulai mengalir 
kembali. 

Namun, tingkat qi yang mengalir kembali berbeda. 

Meretih! 
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Dalam sekejap, badai petir memenuhi seluruh barak, dan tubuh Mak Wijong yang 
memegang pedang tertutup cahaya. 

"Kuaaaakkkkk!" 

Source : 
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Chapter 445 
445: The End of the Alliance (2) 

Meretih! 

'Kuakkk!' 

Mak Wijong tidak bisa memastikan apa yang terjadi padanya. 

Rencananya tidak berhasil pada Chun Yeowun, jadi dia bertanya-tanya apakah dia harus 
melepaskan semua qi gunturnya. 

Tapi tidak ada yang bisa dilakukan pada pria yang menyerap seluruh inti. 

'Aku harus berhenti! Aku mungkin mati seperti ini!' 

Untungnya, ada satu hal yang baik. 

Meski perih, namun karena petir di tubuhnya itulah Mak Wijong tidak tersengat listrik. 

'Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang monster ini sekarang. Aku harus lari.' 

Dia mungkin akan terbunuh jika ini terus berlanjut, maka dia tidak akan bisa menciptakan 
dunia keadilan. 

Tetapi, 

"Kau bertahan lebih baik dari yang kukira." 

Meretih! 

"KUAKKKKKKK!" 

Tidak ada habisnya qi guntur, yang terus masuk melalui pedang yang dipegangnya. 

Bahkan jika dia tidak mati karena tersengat listrik, kejutan itu, yang secara bertahap 
berlanjut untuk waktu yang lama, membuatnya kehilangan kesadaran. 

Pada saat itu, beberapa orang yang tergabung dalam Pasukan Surga Besar sadar dan 
menyerang. 

"Berhenti sekarang!" 

"Hmm!" 
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Mereka takut Chun Yeowun akan membunuhnya, jadi mereka berpikir jika mereka bisa 
membuat Yeowun melepaskan pedangnya, Mak Wijong tidak akan mati. 

Tapi itu bukan tugas yang mudah. 

Tanpa menoleh, Yeowun berpura-pura menurunkan tangan kirinya. 

Bang! Bang! Bang! 

"Kuak!" 

"M-tubuhku!" 

Ketiga orang itu tertelungkup ke tanah. 

Bahkan Yeon Young-in kesulitan berdiri, dan orang-orang ini jauh lebih tidak terampil 
daripada para pemimpin Pasukan Keadilan. 

'Mak Wijong dalam bahaya.' 

Gak-yeon, yang didorong oleh energi, tidak tahan menontonnya. Dia membuka Tujuh Puluh 
Dua Ritus Kuil Shaolin untuk menyelamatkan Mak Wijong. 

"Tuan Chun! Mohon maafkan kekasaran saya sekali lagi." 

Astaga! 

Energi emas ditujukan untuk tangan kanan Chun Yeowun, yang memegang pedang. 

Karena itu adalah pedang qi, menghindarinya sulit, tetapi reaksi Chun Yeowun tenang. 

"Saya sangat perhatian karena Anda seorang biarawan dari Kuil Shaolin." 

"Hah?" 

Ketika Chun Yeowun sedikit mengangkat tangan kirinya seperti sedang memegang pedang, 
Ssst! 

Sebuah pedang tak terlihat naik dan melewati bahu Gak-yeon. 

"Kuak!" 

Gak-yeon, yang bahunya ditindik, batuk darah dan bangkit kembali. 

Dia tidak tahu bahwa trik yang menghancurkan seperti itu dapat dilakukan oleh seorang 
pria yang sepertinya sedang membalik kartunya. 

"Kulak... pedang tak terlihat!" 
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Itu adalah pedang tak terlihat, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para Divine Master. 

Pedang tak kasat mata yang menusuknya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan siapa pun. 
Hanya yang terbaik yang bisa membela diri. 

'Dia benar-benar seorang Guru Ilahi.' 

'Saint Gak-yeon dari Kuil Shaolin terlihat seperti prajurit kelas tiga!' 

Ketakutan berdiri di mata orang-orang yang bertemu Chun Yeowun untuk pertama kalinya. 

Perasaan yang sama yang mereka rasakan saat menghadapi Dewa Timur. 

Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka akan pernah merasakan emosi yang sama 
yang mereka rasakan ketika menghadapi Dewa Timur, tetapi itu terjadi lagi hanya dalam 
empat hari. 

Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang berpikir untuk menghentikan Chun Yeowun. 

Srrr! Meretih! 

Pada saat itu, kilat menyambar dari tangan Chun Yeowun. 

"Kuuuk!" 

Gedebuk! 

Saat penyerangan, Mak Wijong berlutut. 

Dia menunggu sesaat ketika qi guntur akan berhenti, tetapi bergerak menjadi sulit setelah 
tersengat listrik begitu lama. 

'Aku... aku harus kabur...' 

Itu adalah saat ketika dia terhuyung-huyung untuk melarikan diri. 

"Mari kita selesaikan ini dengan benar." 

'?' 

Chun Yeowun menunjuk ke lokasi dantian dengan pedang. 

Sesaat Mak Wijong terperanjat, 

"T-tunggu? Tuhan... tunggu!" 

Dorongan! 
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Pedang di tangan Chun Yeowun menembus dantiannya. 

Rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah dialami sebelumnya melanda dirinya, dan 
Mak Wijong berteriak. 

"AAAAHHHHH!!!" 

Ketika Dantiannya yang utuh hancur, sepertinya energi di dalam dirinya merajalela dan 
menghilang. 

Untuk prajurit mana pun, itu adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian. 

Chun Yeowun, yang melihat pria yang mengi dan berguling-guling di tanah, berbicara. 

"Ada banyak penyusup di sini. Tahan." 

Astaga! 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mengulurkan tangannya, dan qi dingin memenuhi 
barak. 

"I-dingin ini?" 

'Bagaimana yin seperti itu bisa keluar?' 

Orang-orang di barak terkejut, tetapi tubuh Mak Wijong yang tergeletak di lantai mulai 
membeku. 

Astaga! 

Saat tubuhnya membeku di tengah rasa sakit, ekspresi bingung di wajahnya terdiam. 

Sementara dia berbicara. 

"Bunuh aku..." 

Ssst! 

Mak Wijong benar-benar membeku dalam sekejap. 

Dia berubah menjadi keadaan ambigu yang tidak hidup atau mati. 

Barak menjadi sunyi. 

'Eh, bagaimana bisa tubuh manusia memiliki qi yang begitu beragam?' 

'Apakah orang ini benar-benar monster seperti Dewa Timur?' 
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Keenam pemimpin Pasukan Keadilan tercengang melihat Chun Yeowun menggunakan qi 
dingin dan qi guntur. 

Tapi yang lebih menyeramkan adalah sikap Chun Yeowun. 

Selalu ada faksi yang akan menahan lawan mereka, tetapi mereka tidak pernah mengira dia 
akan mematahkan Dantiannya dan menguncinya di dalam es. 

Mereka bahkan tidak bisa mempersiapkan diri secara mental. 

Mata pemimpin pertama menyipit. 

'Seperti yang diharapkan, orang ini adalah Dewa Iblis yang lebih berbahaya daripada para 
dewa. Dia bahkan tidak menyimpang satu langkah pun dari monster di Gunung Changbai, 
tetapi jika pria ini bertekad untuk mengambilnya...' 

Keseimbangan ketiga faksi akan terganggu. 

Itu sudah cukup untuk memberitahu komandan Yoo Beom-ryeo, serta Yi Mok dan Pasukan 
Jahat, untuk bergabung untuk mencegah Chun Yeowun mengambil inti dari binatang roh. 

Saat ini, Chun Yeowun berdiri sendirian di tengah 5000 prajurit Yulin. 

'Tapi melihat dia, jika dibiarkan sendiri, kita akan menderita.' 

Demi masa depan Yulin, lebih baik membunuhnya dengan cara apa pun. 

Dia mencoba untuk mengambil keputusan. 

Ketika pesan Hong Palwoo sampai padanya. 

[pemimpin pertama! Anda tidak bisa melawan pria itu. Kita harus membiarkan dia pergi ke 
gunung dan menghadapi monster itu.] 

Mendengar kata-kata itu, Mu Gu-cheon mengerutkan kening. 

Itu adalah cara terbaik. 

Namun, Chun Yeowun, Penguasa Sekte Iblis, mendengar mereka membicarakan rencana 
mereka. 

[Itu tidak akan berhasil. Pemimpin Hong. Dan dia bahkan tidak mau mendengarkan kata-
kata kita.] 

[Tetapi!] 

Mu Gu-cheon menggelengkan kepalanya. 
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Jika pembicaraan berhasil, maka situasi seperti itu tidak akan terjadi. 

Meyakinkan Chun Yeowun sepertinya tidak mungkin. 

Tampaknya lebih baik bertindak kuat daripada menunjukkan kelemahan mereka. 

Kedok! 

Mu Gu-cheon mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Chun Yeowun. 

"Tuan Chun. Anda berada di tengah-tengah seluruh pasukan Yulin. Dimungkinkan untuk 
menyelinap di sini, tetapi Anda tidak akan dapat melarikan diri dengan aman dari 5000 
prajurit elit di sini! " 

Dengan kata-kata itu, Mu Gu-cheon mengangkat tangannya. 

Dia juga berada di tahap akhir dari Tingkat Master Unggul. 

Grrr! 

Ketika dia melepaskan energinya, barak itu bergetar, dan itu terbuka ke segala arah. 

Saat barak dibuka, sejumlah besar prajurit muncul dengan senjata mereka siap. 

"Tuan dari Sekte Iblis!" 

"Dewa Iblis!" 

Mendengar suara dan teriakan dari para pemimpin, mereka mengepung barak. 

Namun, ketika barak dibuka, mereka terkejut melihat orang yang tidak terduga. 

"Bagaimana Lord of the Demonic Cult bisa masuk ke sini?" 

"Apa yang dilakukan para penjaga itu?" 

Itu adalah tempat di mana gunung-gunung tinggi mengelilingi mereka. 

Berkat itu, keamanan terkonsentrasi di pintu masuk, tetapi melihat Chun Yeowun di dalam 
barak, mereka tidak bisa mengerti. 

Woong! 

"Prajurit Yulin! Dengar, seperti yang kau lihat, Penguasa Sekte Iblis menyerang pasukan 
kita. Apakah Anda berencana untuk menonton ini terjadi! " 

"Tidak!!!" 
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Wrrr! 

Begitu kata-kata itu jatuh, sekitar 5000 orang bergerak serempak. 

Para prajurit yang memegang pedang mengelilingi barak dalam lingkaran, dan para 
pemanah siap dengan busur mereka yang ditujukan hanya untuk satu orang. 

'Bagaimana dia bisa masuk ke sana?' 

'Dia memang kepala Sekte Iblis.' 

Tidak peduli seberapa kuat dia, seseorang akan gugup ketika dikelilingi seperti itu, tetapi 
Chun Yeowun melihat ke arah pemimpin pertama. 

Dan membuka mulutnya. 

"Beginilah cara kalian beroperasi." 

Mengernyit! 

Dengan kata-kata singkat, energi terpancar di sekitar Chun Yeowun. 

Lawan mereka adalah Chun Yeowun, Dewa Iblis yang saat ini menjadi yang terbaik di 
Wulin, terutama cara membunuhnya. 

Saat itu, pemimpin pertama berbicara. 

"Kami juga tidak ingin melawanmu dan berkorban. Sejujurnya, Anda mendengarnya ketika 
Anda masuk ke barak. Kami khawatir bahwa Anda dan kultus Anda akan mengambil inti 
dari binatang roh. Saya yakin Anda dapat memahami alasan kami." 

"..." 

"Tetap saja, kamu dan Pemimpin Besar memiliki aliansi. Jika Anda berjanji untuk 
melepaskan intinya, kami akan mengambil kembali pedang kami." 

Meskipun mereka mengacungkan pedang, mereka juga ingin membicarakannya. 

Mendengar kata-kata itu, Hong Palwoo, Peng-gyu, dan Sathi berharap tidak akan ada 
pertengkaran. 

Ini adalah pertaruhan berisiko yang akan merenggut nyawa Mu Gu-cheon, dan jika terjadi 
perkelahian, dia akan menjadi orang pertama yang mati. 

"Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Jika Anda melawan kami, kami akan 
mempertaruhkan hidup kami sampai akhir dan melawan! Tidak peduli seberapa kuat 
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Anda, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari 5000 prajurit, sendirian? Tolong 
pilih. Baik menyerah inti dan memilih perdamaian dengan aliansi atau melihat darah ... " 

Menakutkan! 

"Tidak!" 

Retakan! 

Mu Gu-cheon bahkan belum selesai dengan kata-katanya ketika dia merasakan sesuatu dan 
bergerak. 

Pada saat itu, suara dentuman datang dari belakang, bersamaan dengan teriakan. 

Astaga! 

"Kuaaaak!" 

"Kukh!" 

Ketika dia menoleh, berkat dia bergerak, orang-orang di belakangnya adalah satu-satunya 
yang tertebas dengan pedang tak terlihat. 

Beberapa lengan mereka dipotong, atau lebih buruk lagi, tubuh mereka dipotong menjadi 
dua Melihat itu, Mu Gu-cheon berteriak. 

"Tuan Chun! Kami akan menghancurkan aliansi denganmu dan menumpahkan darah..." 

Saat itu, Chun Yeowun, yang jauh, mendekat dalam sekejap. 

'Kotoran!' 

Mu Gu-cheon mencoba memperlebar jarak, tetapi Chun Yeowun dengan ringan 
mengayunkan pedangnya sementara pedang tak terlihat melintasi udara di belakangnya. 

Chachacha! 

'Bagaimana ini bisa? Pedangku sedang diturunkan...' 

Tanpa penundaan, Chun Yeowun mencengkeram leher pemimpin pertama. 

Mengepalkan! 

"Kak!" 

Semuanya terjadi terlalu cepat, tapi Mu Gu-cheon mencoba menusuk pinggang kiri Chun 
Yeowun dengan pedangnya untuk melepaskannya. 
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Tapi tangan Chun Yeowun lebih cepat. 

Mencengkeram! 

"Kuak!" 

Saat pergelangan tangan pemimpin pertama Mo Gu-cheon patah, pedang yang dipegangnya 
jatuh ke tanah. 

Menjatuhkan! 

Tapi itu bukan akhir. 

"Aliansi ... aliansi ... aliansi ..." 

Chun Yeowun meraih pergelangan tangannya dan menerapkan energi di dalamnya. 

Dalam sekejap, lengan kanan Mu Gu-cheon ditarik keluar dari tempatnya. 

Merobek! 

"Kuaakkk!" 

Dia tidak bisa berteriak keras karena lehernya dicengkeram, namun, Mu Gu-cheon 
berteriak sekuat tenaga. 

Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. 

Dorongan! 

Lengan kanannya robek, dan darah mulai menyembur keluar. 

Tindakan yang satu ini cukup membuat semua orang takut pada Chun Yeowun. 

"H-dia merobek lengannya?" 

"Dari seorang pejuang ulung ..." 

Yang lain tidak berbeda. 

Kesenjangan di antara mereka sangat besar. 

Kepada mereka yang khawatir, Chun Yeowun berbicara. 

"Aku muak dan bosan dengan kalian yang menggunakan aliansi kapan pun kamu 
membutuhkannya." 

"L-Tuan Chun. Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang masih ada jika kita terus bertarung..." 
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Hong Palwoo mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Chun Yeowun memotongnya. 

"Apa maksudmu?" 

Mata Hong Palwoo bergetar mendengar kata-katanya yang tegas. 

"A-maksudku adalah..." 

"Aliansi berakhir sekarang." 

'!!!' 

Wajah semua orang menjadi kaku mendengar kata-kata dari Chun Yeowun tentang 
mengakhiri aliansi. 

Aliansi mereka yang sudah setipis benang karena semua yang terjadi, terputus. 

Chun Yeowun berbicara kepada mereka yang bingung, dengan suara penuh kebanggaan. 

"Untuk klan Blade God Six Martial, kekuatan Demonic Cult sudah cukup. Hanya karena ada 
aliansi antara kedua faksi, apakah Anda berpikir bahwa Anda berada di level yang sama 
dengan kami? Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa! " 

Gooooo! 

Ketika Chun Yeowun melepaskan energinya, dalam sekejap, qi guntur mengalir. 

Meskipun para elit bisa berdiri tegak, mereka yang berada di level yang lebih rendah 
merasa seperti tercekik. 

"I-qi absurd ini!" 

'Dia jauh lebih kuat daripada di Kastil Jin.' 

Pak! 

"Kuak!" 

Melempar Mu Gu-cheon ke tanah, dia mengangkat kedua tangannya. 

Dan borgol di tangannya bergetar sebagai respon. 

"Kamu mengincar hidupku, jadi kamu pasti sudah cukup siap, kan?" 

Hong Palwoo bingung ketika dia mencoba berbicara. 

"Ini adalah Sky Flash! Hancurkan senjata yang Anda pegang sekarang! Buru-buru!" 
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"Hancurkan senjata!" 

Atas perintah Hong Palwoo, orang-orang terus menyampaikan pesan dan mematahkan 
senjata mereka. 

Teknik pedang Dewa Iblis. 

Jika senjata ada di tangan mereka, itu hanyalah permintaan kematian. 

Salah satu alasan mengapa para pemimpin takut pada Chun Yeowun adalah karena 
kemampuan ini. 

Dentang! 

Dentang! 

Mendengar tangisan para pemimpin, para prajurit mencoba untuk menghancurkan senjata 
mereka dengan memasukkan energi ke dalamnya secara berlebihan. 

"Hancurkan mereka lebih banyak!" 

Mereka menghancurkannya menjadi bubuk. Bahkan tidak ada fragmen yang dapat 
ditemukan. 

'Apakah dia pikir kita tidak akan mengambil tindakan balasan?' 

Bahkan jika bukan karena Sky Flash, yang akan menggunakan ratusan senjata, bertarung 
tanpa senjata adalah pilihan bagi Yulin. 

Melihat tindakan mereka, Chun Yeowun dengan tenang menanggapi. 

"Kurasa kalian memang belajar." 

Astaga! 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mengangkat tangannya lebih tinggi, dan udara di 
sekitar mereka menjadi lebih dingin seolah-olah mereka diangkut ke Laut Utara. 

Dingin itu menyesakkan. 

Seolah-olah yin ekstrem mengalir. 

"Eh?" 

"A... apa itu?" 

Mengejutkan, rasa dingin segera mulai mengambil bentuk pedang. 
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Sssshhhh! 

Dalam sekejap, lebih dari dua ratus pedang es brilian terbentuk di udara. 

Paling-paling, mereka telah menghancurkan senjata mereka, tetapi dengan pembentukan 
pedang es, para prajurit Yulin tidak bisa menyembunyikan kebingungan. 

Hong Palwoo, berteriak berusaha mencegah moral mereka jatuh. 

"Jangan takut! Untuk melepaskan pedang qi bersama dengan pedang es dan 
memindahkannya tidak mungkin...!?" 

Woong! 

Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Hong Palwoo terkejut dengan apa 
yang dia lihat. 

Pedang es terbuat dari pedang qi. 

"I-ini tidak mungkin..." 

Bukan tidak mungkin karena dia baru saja mempelajari Es Dingin Surga di Utara. 

"Apa yang tidak bisa dilakukan sekarang?" 

Chochochoch! 

Dengan kata-kata dari Chun Yeowun, tangannya diturunkan, dan pedang es yang melayang 
di udara mengalir turun seperti hujan es. 

Source : 
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Chapter 446 
446: The End of the Alliance (3) 

Kwakwakwang! 

Dengan sinar cahaya biru, seluruh area tempat Yulin berkemah dikelilingi. 

Penuangan pedang seperti pengeboman. 

Jeritan meletus dari mana-mana. 

"Kuak!" 

"Ak!" 

"Menghindari!" 

Mereka yang tidak bisa mengatasinya tidak punya cara lain untuk menghindarinya. 

Semua orang berusaha menghindarinya. Namun, seolah-olah pedang itu bergerak sesuai 
dengan targetnya. 

'Sialan! Ini adalah satu-satunya hal yang tidak berbeda dari Kastil Jin.' 

Hong Palwoo tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang setelah Sky Flash jatuh. 

Di Kastil Jin, serangan ini tidak ditujukan pada Pasukan Keadilan. 

Namun, sekarang dialihkan ke mereka, kerusakannya tak tertahankan. 

"Tidak mungkin." 

Rahmat tidak ada untuk Chun Yeowun, yang melanggar aliansi. 

Tanpa mengedipkan mata, Sky Flash terus jatuh. 

Tidak butuh waktu lama. Sudah ada ratusan korban. 

'Ini berbeda dari waktu itu.' 

Pada saat itu, ada terlalu banyak orang di Kastil Jin. 

Karena beberapa faksi seperti Yulin, Kekuatan Jahat, Kultus Iblis, dan Klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang, butuh banyak waktu bagi Sky Flash untuk mencapai target mereka. 

'Hanya jika Lord Chun terbunuh, genosida ini akan berhenti.' 
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Bagaimanapun, hanya ada beberapa orang yang bisa memblokir pedang. 

Dengan cara itu, pemusnahan akan datang kepada mereka dalam waktu singkat. 

Astaga! Dentang! 

"Kuak!" 

Hong Palwoo menciptakan perisai qi dan berteriak. 

Suaranya, yang dibawa oleh energi, menyebar ke segala arah. 

"Jika kita ditakdirkan untuk menderita seperti ini, maka ayo bunuh Penguasa Sekte Iblis. 
Musuh sendirian. Sebuah pedang menembus hatinya akan membawa kemenangan bagi 
kita!" 

Teriakannya yang berulang-ulang mempengaruhi para prajurit yang enggan. 

Itu karena itulah satu-satunya cara mereka bisa lepas dari keputusasaan. 

Jika mereka bisa menangani dua ratus atau lebih pedang es sekaligus, itu berarti Penguasa 
Sekte Iblis tidak berdaya. 

Tapi itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. 

Kwakwakwang! 

Pedang qi di sekitar Chun Yeowun melindunginya. 

Jika mereka tertangkap dalam jarak dekat, mereka akan langsung mati. 

Selain itu, sebanyak mereka ingin bergerak, intimidasi dan ketakutan yang diberikan oleh 
Chun Yeowun tidak dapat diatasi. 

'Orang-orang kehilangan keberanian karena ketakutan.' 

Para pemimpin berpikir seperti itu. 

Seperti yang dikatakan Hong Palwoo, hanya ada satu lawan. 

Tentu saja, dia adalah monster yang melebihi kekuatan manusia, yang berarti semua orang 
harus bersatu untuk bertahan hidup. 

"Kuu... Prajurit Pasukan Keadilan!" 

"Ah? Pemimpin Mu?" 
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Pada saat itu, seseorang berteriak dengan suara sedih. Itu adalah Mu Gu-cheon, komandan 
dan pemimpin pertama. 

Meskipun lengannya ditarik, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk 
mengubah situasi. 

"Harus hidup, mati, harus mati, hidup." 

Jika seseorang ingin hidup, mereka mati, dan seseorang ingin mati, mereka hidup. 

Itu adalah kata-kata seorang jenderal terkenal, Ogi, yang tidak pernah kalah dalam tujuh 
puluh enam pertempuran. 

"Jangan lari dari musuh hanya karena takut mati. Jika Anda membunuh iblis jahat itu 
dengan tekad untuk mati, Anda akan hidup! Aku akan memimpin!" 

apa! 

Mu Gu-cheon berteriak, mengambil senjatanya, dan berlari ke arah Chun Yeowun. 

Untuk menyelamatkan orang-orang dari faksinya, dia tidak keberatan mengorbankan 
dirinya sendiri. 

"Aduh!" 

"Itu berbahaya!" 

Orang-orang di sekitar berteriak kaget, tetapi sudah terlambat. 

Mu Gu-cheon berhasil mencapai jarak 20 langkah dari Chun Yeowun. 

Mengusir! 

'Aku harus menanggung ini!' 

Kwang! 

Dia menggunakan semangat juangnya sendiri dan bergerak, mencoba untuk memblokir 
pedang yang datang untuknya. 

"Kuak! Kuak!" 

Meskipun dia terus batuk darah karena kekuatan di setiap Pedang Es, dia tidak berhenti 
bergerak maju. 

Sosok yang dia tunjukkan dekat dengan seorang pejuang sejati yang diimpikan orang. 
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"Pemimpin Mu!" 

Mata orang-orang yang ingin melarikan diri menatapnya. 

Meskipun dia tahu dia akan mati, dia terus bergerak, membuat semua orang bersorak 
untuknya. 

"Pemimpin Mu! Pergi!" 

"Penggal kepala monster itu!" 

Suara-suara bergabung dari orang-orang di sekitar, semua bersorak untuknya. 

Semua orang Yulin terus meneriakkan satu nama. 

"Mu Gu Cheon! Mu Gu Cheon!! Mu Gu-cheon!!!" 

"Wahhh!" 

Seolah membalas dukungan mereka, Mu Gu-cheon terus bergerak maju meski batuk darah. 

'Masih ada harapan untuk Yulin. Pemimpin ini akan berfungsi untuk menyalakan bara api.' 

Alangkah baiknya jika Chun Yeowun setidaknya bisa disentuh, tapi itu tidak masalah. 

Jika dia mati dengan ganas, faksi akan mendapatkan keberanian dan mulai melawan. 

Dentang! 

Pada saat itu, pedang yang dia pegang di tangannya patah. 

Meskipun itu bukan senjata sederhana, itu adalah pedang berharga yang terbuat dari besi 
dingin, tetapi bahkan itu tidak bisa menahan serangan konstan dari pedang es. 

Astaga! 

Tiga pedang es datang bergegas ke arahnya. 

'Inilah akhirnya!' 

Itu pada saat itu. 

Kwakwang! 

"Wahhh!!!" 

Orang-orang berteriak sekaligus dengan suara yang lebih keras. 
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Mata Mu Gu-cheon berbinar. 

Saat dia mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali keberanian faksi, dia pikir 
tidak ada yang bisa ikut campur, tetapi dua pemimpin dan satu komandan mencegah 
kematiannya. 

"Kami akan melakukan ini!" 

"Apakah pemimpin pertama berpikir bahwa dia akan mendapatkan akhir yang keren!" 

"Hidup dengan putus asa! Mari kita hidup bersama!" 

Itu adalah Biksu Sathi, Yeon Young-in, dan komandan Oh Maeng. 

Mu Gu-cheon tersenyum saat dia melihat mereka, menghalangi pedang. 

'Tuan dari Sekte Iblis. Ini adalah kekuatan Pasukan Keadilan.' 

Di saat krisis, mereka bersatu. 

Dengan tekad seperti itu, jika semua orang bertarung bersama, Dewa Iblis tidak akan 
melihat hari lain. 

"Pengorbanan tidak dilakukan oleh seorang pejuang. Teriakan! Ayo bergerak!" 

Woong! 

Mu Gu-cheon tersenyum dan mengangkat pedang patah di tangan kirinya, dan bergerak. 

Dan untuk melindunginya, mereka bertiga terus memblokir pedang yang masuk. 

Akhirnya, jaraknya menyempit menjadi sepuluh langkah. 

Semua orang lain yang berhasil menghindari pukulan terus mengawasi mereka berempat. 

Seolah berkonsentrasi pada Kilat Langit dan Pedang Udara, Chun Yeowun tetap diam. 

Jika mereka mendekat dalam tiga langkah lagi, mereka bisa mengurangi jarak. 

Mimpi yang selalu mereka miliki. 

'Dia harus dihentikan. Jika Kilat Langit dapat dihentikan, aku akan memiliki kesempatan 
untuk menghidupkan kembali keberanian yang hancur.' 

Mu Gu-cheon memiliki dua tujuan. 

Itu untuk menyelamatkan faksi dan membuktikan bahwa Chun Yeowun dan Sky Flash-nya 
dapat dihancurkan jika semua orang bergabung. 
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"Delapan langkah." 

'Tujuh langkah.' 

'Enam Langkah.' 

'Lima langkah.' 

'Empat langkah.' 

Para prajurit semua menghitungnya di kepala mereka. 

"Penggal kepala Dewa Sekte Iblis!!!" 

Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, semua orang berharap itu bisa dilakukan. 

Bahkan para pemimpin menatap Mu Gu-cheon dengan mata berkaca-kaca. 

Akhirnya, pemimpin pertama Mu Gu-cheon mengambil langkah ketiga. 

Meskipun wajahnya berdarah dengan luka, dia merasa puas bahwa dia berhasil mencapai 
ini sebelum mati. 

[Pemimpin Hong. Pastikan untuk memberi tahu keluarga saya tentang bagaimana saya 
meninggal.] 

Generasi masa depan juga akan melawan Dewa Iblis atas namanya. 

Tidak ada lagi penyesalan. 

"Ahhhh!" 

Mu Gu-cheon mengirim satu pesan terakhir ke Hong Palwoo, dan mengeluarkan pedang qi 
dari tangan kirinya dan mencoba menikam Chun Yeowun di lehernya. 

Itu dulu. 

"Si brengsek itu akan menyebabkan perselisihan besar." 

"Apa?" 

Tata! 

Chun Yeowun pindah. 

Secara alami, mereka berpikir bahwa dia akan bergerak untuk menghindari pukulan. 

Namun, itu berbeda dari yang mereka harapkan. 
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Astaga! 

"Bagaimana ini?" 

"K-kenapa Sky Flash tidak berhenti?" 

Biksu Sathi dan Yeon Young-in bergumam. 

Saat Mu Gu-cheon menyerang, mereka mengira Kilat Langit akan berhenti, tapi itu terus 
berlanjut. 

"Ini tidak masuk akal! Bagaimana dia bergerak sambil menangani begitu banyak Pedang 
Udara?" 

Mu Gu-cheon juga terkejut, tapi Chun Yeowun dengan ringan menghindari pedangnya dan 
meraih pergelangan tangannya, mematahkannya. 

Retakan! 

"Kuaaaak!" 

Dan itu bukanlah akhir. 

Chun Yeowun meletakkan tangan kirinya di dadanya, Jjjkkkkk! 

Dengan meningkatnya qi dingin yang luar biasa, tubuh Mu Gu-cheon membeku. 

Itu tidak sepenuhnya beku seperti Mak Wijong. Kepala ditinggalkan. 

"A-apa itu?" 

Mu Gu-cheon, yang siap mengorbankan dirinya, berubah menjadi patung es yang aneh. 

Tiba-tiba, Chun Yeowun bergerak menuju Biksu Sathi, yang menghalangi Pedang Udara. 

"Chun Yeowun!" 

Panik, dia melebarkan jarak, tapi celah skill mereka terlalu besar. 

Chun Yeowun menghindari serangan dengan menggerakkan tubuhnya dan memasukkan 
energi internal ke dalam dirinya. 

Kwang! 

"Ackk!" 

Tidak mungkin dia akan baik-baik saja. Seolah-olah dantiannya kacau. 
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Dantiannya, yang telah dia latih selama beberapa dekade, hancur dalam sekejap. 

"Aku belum bisa jatuh." 

Astaga! 

Chun Yeowun membekukan tubuhnya yang jatuh, kecuali kepalanya, yang batuk darah. 

Yeon Young-in yang kebingungan mencoba menjauh dari Chun Yeowun. 

"Di mana!" 

Kwakwakwang! 

"Sial!" 

Di depannya, pedang terbanting ke bawah seolah membuat sangkar baja. 

Saat dia diblokir, Chun Yeowun mendekat dan menikamnya sebelum membekukannya. 

Empat tuan yang ingin mengorbankan diri berubah menjadi patung es, hanya menyisakan 
kepala mereka di luar. 

'T-tidak!' 

Ini berbeda dari rencana awal. 

Jika mereka mati, faksi akan meninggalkan ketakutan mereka dan terbakar amarah. 

Kwakwakwang! 

"Kuak!" 

"Ak!" 

Sementara itu, Pedang Udara masih bergerak. 

Mu Gu-cheon, yang tidak terbunuh, terjebak dalam es dipaksa untuk menyaksikan anak 
buahnya mati. 

"Tuan dari Sekte Iblis! Apa ini! Apakah Anda menghina kami? Bolehkah menginjak-injak 
harga diri dan pengorbanan orang seperti ini? Aku lebih suka mengharapkan kematian!" 

Bahkan jika dia takut mati, dia tidak menginginkan ini. 

Perbuatan Chun Yeowun seolah-olah menghina para pemimpin. 

"Pengorbanan?" 
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Saat itu, Chun Yeowun melihat ke suatu tempat dan berpura-pura tersenyum sambil 
menurunkan tangannya. 

Dan, 

"Ah!" 

"I-mereka berhenti?" 

Kilat Langit berhenti. 

Orang-orang yang berlarian berteriak berhenti. 

Semua mata mereka menatap Chun Yeowun dan keempat orang yang membeku dalam es. 

'Apakah dia kehabisan energi internal?' 

'Tidak. Ini tidak mungkin. Bahkan di Kastil Jin, Kilat Langit mengamuk lebih lama dari 
sekarang...' 

Semua pemimpin menatap Chun Yeowun dengan mata waspada. 

Mereka tidak tahu harus berbuat apa. 

Saat itulah Mu Gu-cheon berbicara. 

"Tuan dari Sekte Iblis! Saya tidak tahu apa yang Anda coba lakukan, tetapi bahkan jika 
Anda mencoba memulihkan aliansi, Anda telah melewati batas yang tidak dapat diubah..." 

"Kamu banyak bicara." 

Retakan! 

"Kuak!" 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rahangnya terdistorsi dan menggantung. 

Karena rahangnya patah, Mu Gu-cheon bahkan tidak bisa berbicara. 

"Pemimpin pertama, pertama! Kamu iblis jahat! " 

Chun Yeowun menatap Biksu Sathi, yang berteriak padanya. 

"Jika kamu berencana mengorbankan dirimu sendiri, aku seharusnya tidak mengabaikan 
tekadmu." 

"Apa?" 
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"A... apa maksudnya?" 

"Aku memberimu kesempatan." 

'!?' 

Yeon Young-in menatap Chun Yeowun dan Biksu Sathi dengan tatapan bertanya. 

Mendengar itu, Chun Yeowun berteriak agar semua orang di sana bisa mendengarnya. 

"Kalian para pejuang Yulin. Saya tidak percaya bahwa Anda bergerak dengan satu hati dan 
satu kehendak." 

"?" 

Wooong! 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, semua pemimpin menjadi kaku. 

Itu karena mereka bisa menebak bahwa akhirnya tidak akan menyenangkan. 

"Apa yang dia rencanakan?" 

Chun Yeowun terus berbicara. 

"Meskipun aku terus memberi para pemimpin kesempatan, mereka tetap mengincar 
nyawaku, sesama anggota aliansi sebelumnya. Aku tidak memakai topeng pria dewasa 
seperti kalian. Mereka yang menargetkan saya dan kultus saya akan dibunuh dan 
disingkirkan seperti rumput liar." 

Mendengar suara yang memperingatkan mereka, semua orang menelan ludah. 

Chun Yeowun memandang semua orang dan berbicara. 

"Biarkan saya memberi Anda kesempatan khusus untuk membuat pengorbanan besar. 
Saya tidak suka menciptakan situasi seperti itu, dan saya tidak berniat membantai ribuan 
orang, karena saya bukan pembunuh yang mencintai darah." 

Woong! 

'Dia tidak ingin menyembelih?' 

'Apakah Lord of the Demonic Cult menjangkau?' 

Semua orang menjadi waspada. 

Beberapa, yang mencoba untuk hidup sampai beberapa saat yang lalu, memiliki harapan. 
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Melihat itu, para pemimpin bertanya-tanya mengapa Chun Yeowun mengatakan hal seperti 
itu. 

'Tidak. Kita tidak bisa diguncang seperti ini!' 

Hong Palwoo menyadari bahwa itu berbahaya bagi faksi, jadi dia berbicara. 

"Tuan Chun! Apakah Anda pikir kami akan mudah terpecah jika Anda mengguncang kami 
seperti ini? " 

Chun Yeowun menjawab dengan tatapan dingin. 

"Saya tidak perlu membagi. Ini masalah sederhana untuk dipertimbangkan. " 

"Apa?" 

"Biarkan aku memberimu pilihan. Terserah para pemimpin dan komandan untuk memilih." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Hong Palwoo menggigit bibirnya. 

Dia menyadari niatnya. 

Tidak ada divisi? Apakah dia mencoba meyakinkan para pejuang untuk menyerahkan 
pemimpin mereka sebagai ganti nyawa mereka? 

Menciptakan perpecahan adalah cara hidup pengecut. 

Semua orang memandang Chun Yeowun. 

'Tuan dari Sekte Iblis! Ini semua salahmu. Untuk menggunakan intimidasi seperti itu, ini 
hanya akan menyatukan kita.' 

Mengatasi rasa takutnya, Peng-gyu berteriak. 

"Tuan dari Sekte Iblis! Saya pikir mereka yang melihat trik bodoh Anda lebih suka 
mengorbankan diri mereka sendiri ... " 

"Kamu salah paham." 

"Apa!" 

"Pilihannya sederhana. Anda dapat menukar nyawa anggota keluarga Anda dengan prajurit 
yang mengikuti Anda atau sebaliknya. Saya akan memastikan untuk mengampuni siapa 
pun yang Anda putuskan. " 

'!?' 
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Saat mereka mendengar kata-kata Chun Yeowun, tidak ada yang bisa menyembunyikan 
kebingungan mereka. 

Para pemimpin bahkan lebih. 

Dia pikir mereka akan memilih antara prajurit dan pemimpin, tetapi bukan prajurit atau 
keluarga mereka. 

Ketika dia berbicara tentang mengorbankan keluarga dan kerabat mereka, Peng-gyu 
berteriak. 

"Mengorbankan keluarga! Omong kosong apa... ugh!" 

Peng-gyu terdiam. 

Dia lupa apa yang ingin dia katakan. 

Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin. 

"Bukankah ini dibenarkan? Pengorbanan yang sangat kalian inginkan harus seberat ini, 
kan?" 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 447 
447: The End of the Alliance (4) 

Beratnya mengorbankan orang lain. 

Itu berbeda dari mengorbankan diri sendiri. 

Bahkan pemimpin Mu Gu-cheon, yang mencoba membangkitkan moral para prajurit 
dengan mengorbankan dirinya sendiri, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya 
ketika dia mendengar kata-kata Chun Yeowun. 

'Keluarga dan kerabat ...' 

Kesempatan yang disarankan oleh Chun Yeowun adalah sesuatu yang dia temukan dengan 
menemukan celah dalam kata-kata Mu Gu-cheon. 

Sebaliknya, jika dia memilih untuk meminta nyawa para pemimpin, semua klan akan 
memilih untuk bertarung sebagai satu. 

Namun, dia menguji mereka dengan melibatkan keluarga mereka. 

"Dia membawa dilema." 

Bukan hanya dia. Bahkan para pemimpin lainnya pun sama. 

Untungnya, Biksu Sathi dan biksu lain dari klannya tidak memiliki anggota keluarga. 

Tapi reaksi semua orang menunjukkan bahwa mereka terganggu oleh kata-kata Chun 
Yeowun. Bahkan Peng-gyu merasa tersesat. 

'Ini...' 

Peng-gyu tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia melihat tatapan dingin Chun 
Yeowun. 

Apa pun akan baik-baik saja, tetapi upaya Chun Yeowun untuk mengguncang para prajurit 
berhasil. 

'Aku tahu dia pintar, tapi Lord of the Demonic Cult ini benar-benar...' 

Hong Palwoo menggelengkan kepalanya. 

Dia, ketua Asosiasi Pengemis, juga tidak memiliki anggota keluarga. 
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Jadi dia bisa melihat seluruh situasi dengan cara yang luas dan tenang. Satu gerakan Chun 
Yeowun ini sudah cukup untuk memecah belah faksi. 

'Aku tahu tentang para prajurit, tetapi yang lain ...' 

Ada kelompok tentara sukarela dan prajurit yang bergabung dengan mereka. 

Dan mereka adalah penganut keadilan sebagai ideologi mereka, tetapi tidak mungkin bagi 
mereka untuk memilih kematian tanpa sebab. 

'Ini perlu diatasi!' 

Mereka harus menemukan solusi yang tepat. 

Bukan hanya Hong Palwoo tetapi semua pemimpin lain yang berada dalam dilema tidak 
dapat berbicara. 

Sulit untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi tidak mungkin mereka bisa 
membawa keluarga mereka sendiri ke kematian mereka. 

Saat pikiran meningkat, riak tumbuh. 

Woong! 

'Jika keluarga mereka penting, apakah kita akan mati?' 

'Bahkan selama kepramukaan, mereka semua berbicara tentang pengorbanan untuk 
keadilan, tetapi bukankah ini hanya omong kosong belaka?' 

'Kemunafikan seperti itu!' 

Bisikan kecil dari semua tempat bisa terdengar. 

Chun Yeowun menatap mereka. 

Lucunya, para pemimpin yang mengadvokasi pengorbanan berada dalam dilema saat 
dibutuhkan. 

'Terlepas dari waktu atau usia, ini tidak pernah berubah.' 

Rasanya seperti melihat enam klan dari Sekte Iblis. 

Memberi mereka waktu lagi sepertinya sia-sia. 

Chun Yeowun mengangkat tangannya. 

Srrr! 
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Rona biru muncul di pedang es, yang menunggu di udara, menunggu untuk menembak 
kapan saja. 

Dia berbicara, melihat orang-orang yang bingung. 

"Sepertinya pilihan yang dibuat oleh para pemimpinmu adalah kelangsungan hidup 
keluarga mereka. Saya harap Anda akan menghormati pilihan yang dibuat oleh para 
pemimpin Anda yang berasal dari faksi yang sama." 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mencoba menurunkan tangannya, dan teriakan 
meletus. 

"S-berhenti! Mengapa kita harus berkorban untuk keluarga mereka?" 

"Benar! Keluarga penting bagi semua orang, tetapi siapa yang akan merawat keluarga kita 
jika kita mati?" 

Para pemimpin bingung. 

Mereka tidak bisa membuka mulut mereka karena mereka tahu bahwa situasi seperti itu 
akan muncul, tetapi dengan tindakan licik Chun Yeowun, itu meledak. 

Saat seseorang berteriak, orang-orang mulai bergabung. 

"Mengapa kita harus berkorban untuk mereka?" 

"Aku tidak akan! Bukankah seharusnya para pemimpin yang memimpin Yulin menjadi 
orang yang memberi contoh?" 

"Bagaimana kalian semua bisa memaksa kami untuk mengorbankan diri kami sendiri?" 

'... ini buruk.' 

Bahkan para komandan tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingung mereka pada 
keluhan dari para prajurit. 

Jika para pemimpin berbicara, maka pembagian pasukan akan menjadi kenyataan. 

Jika itu masalahnya, maka Dewa Iblis jahat, Chun Yeowun, akan mendapatkan apa yang 
diinginkannya. 

Yeon Young-in memanggil Chun Yeowun. 

"Tuan Chun! Apa tindakan pengecut ini? Tugas di sini harus berakhir di sini! Untuk 
membawa keluarga kita ke dalam ini! " 

Sebagai tanggapan atas teriakannya, para pemimpin lainnya juga berteriak. 
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"Semua orang dari faksi Yulin, jangan menjadi mangsa rencana orang jahat ini! Semua yang 
dia lakukan adalah untuk mencabik-cabik kita! " 

"Jika kita berpisah seperti ini, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Dewa Iblis! 
Kita perlu bekerja sama dan mengalahkan kejahatan ini!" 

Meskipun teriakan panas mereka, orang-orang tampaknya tidak yakin. 

Sebaliknya, itu tampaknya membuat mereka gusar. 

Salah satu anggota Pedang Putih maju dan menunjuk Yeon Young-in dan berteriak. 

"Apakah kamu pikir kami bodoh! Tentu saja, kita tahu bahwa dia mencoba memecah belah 
kita! Tapi mengapa Anda para pemimpin dan kepala klan tetap diam tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun? " 

"Ya, dia benar! Jika para pemimpin benar-benar menganggap kami sebagai orang-orang 
Anda, maka Anda seharusnya berbicara sebelumnya, tetapi mengapa Anda memilih untuk 
tutup mulut? " 

Dalam beberapa saat, mulut Yeon Young-in tertutup. 

Seperti yang mereka katakan, tidak ada satu pun pemimpin yang maju untuk 
mengorbankan keluarga mereka demi para pejuang. 

Sulit untuk menjawab karena keluarga mereka dibawa masuk, tetapi pada akhirnya, 
mereka lebih suka kehilangan para pejuang daripada garis keturunan mereka sendiri. 

"Dan seberapa hebat timmu melawan Dewa Iblis? Tidak ada seorang pemimpin pun yang 
bisa melakukan apa pun padanya... tch! Pada akhirnya, tidak ada bedanya dengan 
mengatakan bahwa hanya kita yang akan mati!" 

Ketika jumlah orang yang berbicara meningkat, kata-kata yang berbeda masuk. 

'Hah, apakah kita jatuh pada taktik yang begitu dangkal?' 

'Ini buruk!' 

Tidak semua orang terguncang. 

Di antara klan, beberapa menghormati para pemimpin, sementara beberapa tidak puas. 

Yang terakhir lebih berlimpah karena nyawa mereka dipertaruhkan. 

Pada saat itu, satu orang berbicara. 
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"Jika Anda benar-benar menganggap kami sebagai saudara perang Anda, bukankah para 
pemimpin yang harus berkorban? Apakah Anda orang berpikir bahwa keluarga Anda 
adalah satu-satunya yang penting? Lebih banyak nyawa yang dipertaruhkan jika keluarga 
kita dibiarkan sendirian." 

Itu matematika sederhana. 

Akibatnya, jika prajurit Yulin mati, ribuan orang akan terbunuh demi beberapa pemimpin. 

Ketidakpuasan seperti itu menyebabkan kepala klan berbicara. 

"Tidak. Jadi Anda ingin kami membunuh anggota keluarga yang tidak ada hubungannya 
dengan ini? Bagaimana kalian bisa mengucapkan kata-kata seperti itu?" 

"B-benar! Kalian dengan mudah menyalahkan kami, tetapi kalian menghindari fakta bahwa 
kalian tidak akan pernah mengorbankan diri kalian untuk kepala klan dan faksi?" 

Pada situasi putus asa itu, Sathi bergumam. 

"Ahhh... Amitabha." 

Pada akhirnya, kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan diucapkan. 

Seperti yang dia takutkan, bahkan para pemimpin yang diam sampai saat itu kecewa 
dengan tangisan kepala klan. 

Bahkan mereka yang mendedikasikan hidup mereka untuk Pasukan Keadilan tidak bisa 
menyembunyikan kekecewaan mereka. 

Berkat itu, suara ketidakpuasan semakin keras. 

"Apakah semua orang sudah mendengar? Bagaimana kita bisa mempercayai mereka dan 
konsep keadilan mereka! Tuan Chun! Kita tidak bisa berkorban untuk para pemimpin." 

"Saya setuju dengan kata-kata mereka! Aku tidak bisa menyerahkan hidupku." 

Saat satu atau dua orang dan kemudian ratusan orang berbicara, para pemimpin didorong 
ke jalan buntu. 

Para pemimpin memutuskan bahwa situasinya tidak bisa lagi dibalik. 

Begitu semua orang merasakan hal yang sama, membujuk mereka itu sulit. 

[Biksu Sathi.] 

[Pemimpin Hong?] 
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[Ini sangat disayangkan. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan.] 

Hong Palwoo memandang para pemimpin dan kepala klan. 

Itu memalukan karena tidak ada cara untuk mengubah pikiran para pejuang, dan 
melarikan diri tampak lebih baik. 

Para pemimpin lainnya mengangguk seolah mereka mengerti. 

"Aku juga dari Pedang Putih. Saya setuju dengan pendapat banyak orang di sini. Bagaimana 
kita bisa berkorban..." 

Saat itulah seseorang menyela dan berteriak. 

"Amitabha! Saudara Angkatan Keadilan. Bagaimana kita bisa jatuh untuk permainan iblis 
dan bertarung di antara kita! Atas nama komandan, saya akan berbicara di sini. Saya 
memerintahkan mundur dengan menutup mata terhadap apa yang terjadi di sini!" 

"Mundur?" 

Gak-yeon-lah yang memberi perintah. 

Hong Palwoo adalah orang yang ingin menyatakan mundur sebelum kerusakan lebih lanjut 
terjadi. 

Ketika mereka bingung, Gak-yeon berteriak sekali lagi. 

"Kamu tidak harus memutuskan! Anda tidak perlu dikejutkan oleh Sky Flash. Lari, 
mundur!" 

Satu-satunya cara untuk menyelamatkan para prajurit adalah jika mereka melarikan diri. 

Pa! 

Begitu pesanannya jatuh, beberapa orang terkejut. 

Mereka adalah kepala klan. 

"Ah!" 

"A-apa kita kabur sekarang?" 

Itu memalukan dan memalukan. 

Satu-satunya pikiran di benak para pemimpin adalah bahwa mereka harus keluar dari 
tempat ini dan melindungi anggota keluarga mereka. 
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Mereka saat ini berada di tempat yang dikelilingi di tiga sisi. 

Pada rencana menyedihkan mereka, Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Kalian banyak berjabat tangan." (Artinya tidak ada sifat tetap) Dimulai dengan para 
pemimpin dan kemudian para pejuang, mereka semua mencoba mundur. 

"Ikuti kepala klan." 

"Berbagi dan lari!" 

Woong! 

Sekitar empat ratus orang. 

Para pemimpin, yang menyadarinya, mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan 
membuat jalan untuk lari. 

'Ugh, Penguasa Sekte Iblis!' 

'Suatu hari, kita pasti akan melunasi hutang ini!' 

Berpikir bahwa ini adalah penghinaan terburuk yang pernah mereka hadapi, mereka 
menggertakkan gigi dan bersumpah untuk membalas dendam. 

Rencana mereka adalah menghindari Sky Flash sebanyak mungkin. 

Tidak peduli seberapa terampil Dewa Iblis itu, ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan 
dengan Kilat Langit itu, yang berarti mereka harus pergi jauh dari Chun Yeowun. 

Itu dulu, 

Tendangan! 

Yeon Young-in menghentikan langkahnya. 

Dia melihat sesuatu yang mengejutkan di depan. 

"I-ini..." 

"Sebuah penyergapan?" 

Yang mengejutkan, ratusan kultus menghalangi jalan mereka keluar dari pegunungan. 

Di garis depan berdiri seorang pria dengan topeng unik, "Raja Kegelapan!" 

Dia adalah Penjaga Agung, Marakim. 
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Bersama dengannya, pria yang selalu berada di samping Lord of the Demonic Cult 
sepanjang waktu adalah Enam Pedang dan prajurit mereka, semuanya menghalangi 
pelarian mereka. 

"Kak! Dia tidak datang ke sini sendirian." 

Peng-gyu menatap mereka dengan mata ketakutan. 

Kekuatan bawahan Dewa Iblis sudah dikenal luas sejak pertempuran di Kastil Jin. 

Tetapi, bahkan jika ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka, dia melihat betapa 
berbahayanya mereka. 

'Pria berambut perak di sebelah kanan dan mereka yang bermantel bulu... kan?' 

Yang mengejutkan mereka, orang-orang mengenakan pakaian Istana Es Laut Utara. 

Sekitar seratus, mereka semua tampak seperti prajurit kerajaan dari Istana Es. 

'Kenapa mereka disini?' 

Bahkan Mak Wijong yang langsung kembali ke markas pun tidak tahu apa yang terjadi di 
Istana Es, sehingga tidak ada yang bisa membayangkan Istana Es ada di tangan Chun 
Yeowun. 

Yang pasti adalah bahwa Istana Es bekerja sama dengan Sekte Iblis. 

'Energi internal dari orang itu tidak biasa.' 

Yang dilihat Peng-gyu adalah Dan Jucheon. 

Dan kemudian dia melihat seorang wanita, yang memiliki mata yang tajam. Meskipun dia 
terlihat kuat, sepertinya dia tidak bisa membela diri. 

'Gadis itu tampaknya lemah.' 

Mungkin karena energi besar yang dilepaskan oleh sekte tersebut, dia memutuskan untuk 
mencari wanita yang terlihat lemah. 

Satu-satunya cara dia bisa melarikan diri adalah jika dia bisa menembus garis mereka. 

apa! 

"Ikuti aku!" 

Peng-gyu menutup jarak sekaligus dan melompat ke kiri tempat wanita itu berdiri. 
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Melihat dia melakukan itu, Ko Wanghur dari Enam Pedang menyeringai. 

"Dia pasti memiliki keinginan mati." 

Peng-gyu sama sekali tidak sadar karena pikirannya diliputi oleh keinginan untuk 
melarikan diri hidup-hidup. 

Alih-alih membunuhnya, itu adalah keinginannya untuk mengalahkannya dan kemudian 
melarikan diri dari jalan yang dia blokir. 

Tetapi, 

Chachachang! 

"B-bagaimana gadis lemah itu menerima seranganku dengan mudah?" 

Yang mengejutkan, wanita itu mampu menghentikan serangan Peng-gyu. 

Seolah itu tidak cukup, dia membuka pedang qi, yang memenggal kepalanya sekaligus. 

Memotong! 

"Kuak!" 

Dengan teriakan singkat, kepala Peng-gyu jatuh ke tanah dan berguling. 

Wanita muda itu bergumam sambil menginjak kepalanya. 

"Yang muda? Aku telah hidup lebih lama darimu. Kamu gadis kecil yang cengeng." 

Pada serangan percaya diri Peng-gyu dan kematiannya yang langsung, mereka yang 
mengikutinya terkejut. 

"Pemimpin Peng-gyuuuu!" 

"Tidak!" 

Meski kehilangan satu tangan, Peng-gyu masih menjadi pemimpin Pasukan Keadilan. 
Mereka tidak pernah berharap dia kalah dengan cara seperti itu. 

"Kamu terburu-buru, tetua Yin Moha. Ck!" 

Meskipun dia terlihat muda, dia adalah seorang tetua dari Sekte Iblis, seorang Master 
Superior. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, dia berhasil mempelajari dua puluh empat Pedang Iblis, 
dan dia bahkan salah satu dari tiga pendekar pedang teratas di Sekte Iblis. Dia adalah 
seseorang yang paling ditakuti musuh. 

Chachacha! 

"Wahh!" 

Jeritan datang dari sisi kanan. 

Mayat Yeon Young-in, yang diturunkan oleh para prajurit Istana Es, ditemukan. 

Tidak ada gunanya mencoba mengusir qi dingin yang sudah ada di tubuhnya. 

"A-siapa monster ini ..." 

Dia memandang Dan Jucheon, yang tidak bergerak satu langkah pun. 

Dia, yang terkuat di Utara, berada di level yang sama dengan lima prajurit terkuat. 

"Maaf untuk sekutu lamaku, tapi tidak ada yang bisa melewati tempat ini." 

Wheein! 

Qi dingin naik saat dia mengambil setiap langkah. 

Mata para pemimpin Yulin yang memandangnya diwarnai keputusasaan. 

Kepala yang melihat ini mendecakkan lidah mereka. 

"Dia tidak sengaja menghentikan kita." 

'Mereka sudah menghalangi jalan keluar kita?' 

Ada alasan mengapa Chun Yeowun tidak membuat Pedang Udaranya mengikuti mereka. 

Dia yakin bahwa anak buahnya akan menghentikan mereka, sementara Yulin mengira dia 
tidak bisa mengendalikan Pedang Udara setelah jarak tertentu. 

Meskipun banyak yang mencoba mundur, sekitar 3000 masih berada di lokasi. 

'... mereka memilih.' 

'Karena saya tidak memilih sekutu sebagai rekan, saya hanya mencoba menyelamatkan 
keluarga saya sendiri ...' 

Mereka menatap para pemimpin dengan getir. 
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Meskipun mereka memimpin Yulin, para pemimpin tidak bisa begitu saja mengorbankan 
ribuan orang. 

Yang tersisa hanyalah harapan bahwa Chun Yeowun akan menepati janjinya. 

Pedang es tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. 

Saat itulah seseorang berbicara. 

"Tuan Chun! Kami menerima tawaran Anda. Saya ragu Anda akan melanggar sumpah Anda 
... " 

Dia melirik pedang es di atas. 

Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia meminta Chun Yeowun untuk menyingkirkan 
pedang es dan tidak mengancam mereka. 

Saat Chun Yeowun mengangkat tangannya, pedang itu menghilang. 

Astaga! 

"Ah uh?" 

Tapi, pedang es lainnya masih bergerak di udara. 

Apa artinya itu? 

"... Tuan Chun. Kenapa kamu tidak membubarkan semua pedang..." 

"Jangan khawatir. Aku menepati janjiku." 

"Mendesah...." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, para prajurit menghela nafas. 

Jika dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuh mereka, tidak ada yang bisa 
menghentikannya. 

"Pindah!" 

"Hah?" 

Pada saat itu, para prajurit dari Sekte Iblis melintasi situs tersebut dan membawa lima 
kotak kayu besar, dan menempatkannya di dekat Chun Yeowun. 

Saat mereka meletakkan kotak-kotak itu, pria berkerudung merah, yang tampaknya 
bertanggung jawab atas kotak-kotak itu, berbicara. 
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"Letnan Hu Bong membawa 'itu' kepada Tuhan seperti yang diperintahkan." 

"Kerja bagus." 

Pemuda itu adalah Hu Bong, letnan dari Enam Pedang. 

Hu Bong melirik para prajurit dengan mata ingin tahu dan berbicara kepada Chun Yeowun. 

"Kamu bisa saja membawa mereka bersamamu. Mengapa kita harus memasukkannya ke 
dalam kotak?" 

Apa yang ada di dalam kotak-kotak itu? 

Para pemuja membuka tutup kotak kayu. 

Mereka semua dipenuhi dengan barang-barang hitam kecil. 

Woong! 

Melihat perasaan dan ekspresi gelisah di wajah mereka, Chun Yeowun berbicara. 

"Semua orang akan mengambil sepotong, dan kemudian kamu bisa pergi." 

"Apa artinya ini? Tidak.apakah ini racun?" 

Seorang prajurit bertanya dengan suara gemetar. 

Chun Yeowun menganggukkan kepalanya dengan santai. 

'!?' 

Semua anggota terkejut dengan jawaban yang jujur. 

Kepala klan, Seong Jin-kyeong, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan berteriak. 

"Tuan-Tuan Chun! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengampuni kami? 
Lalu mengapa Anda memberi kami dogmatisme seperti itu?" 

Jelas bagi siapa pun untuk bertindak seperti itu. 

Dengan senyum sinis, Chun Yeowun menjawab. 

"Kamu ingin hidup, kan?" 

Pria ini tidak berniat membiarkan siapa pun hidup. 

Pedang es berputar, memancarkan energi besar, mendesak para pemimpin dan kepala klan 
untuk memutuskan. 
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Chapter 448 
448: The One Trapped in Changbai Mountain (1) 

Pasukan Yulin dikelilingi oleh tiga gunung. 

Setelah pertempuran, tempat pasukan tinggal ternoda dengan mayat, darah, dan bau 
busuk. 

Bahkan mereka yang meninggal di tempat ini saja melebihi total dua ribu delapan ratus. 

Semua kepala klan teratas, kecuali 6 pemimpin Pasukan Keadilan, masih hidup. 

"Uhuk uhuk..." 

Ada seorang wanita yang sedang menitikkan air mata sambil memandangi jenazah orang 
yang sudah meninggal. 

Wanita cantik yang tidak pernah menangis begitu banyak sekarang memiliki mata bengkak. 
Dia adalah Jegal Sohi, ahli strategi. 

"Saya menyesal. Aku sungguh minta maaf." 

Dia terus menggumamkan hal yang sama lagi dan lagi sambil melihat mayat-mayat itu. 

Orang-orang Yulin akan berduka atas kematian mereka, tetapi mengapa dia meminta maaf? 

Dua orang sedang menatapnya dari gunung. 

Seorang pria tua dengan janggut pendek, Chun Inji, mantan Lord of the Demonic Cult. 

Dan di sebelahnya, seorang pria muda dengan rambut panjang dan mata tenang, 
memandang rendah hasil pertempuran, Penguasa Sekte Iblis saat ini, Chun Yeowun. 

"Terima kasih telah menghormati keinginan orang tua ini." 

Chun Inji menatap orang-orang yang mengungsi tanpa daya di dasar gunung. 

Mereka adalah orang-orang yang selamat dari Yulin. 

Di antara klan, yang paling selamat adalah Kuil Shaolin. 

"Ada lebih banyak darah daripada yang saya harapkan. Tidak peduli seberapa kuat 
seseorang, wajar jika tidak ada yang ingin dipermalukan. " 

Chun Inji menatap mayat-mayat itu dengan mata sedih. 
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Pada akhirnya, ada lebih dari enam ratus orang yang menolak minum pil hitam itu dan 
terbunuh. 

Di antara mereka, Seong Jin-kyung, yang berteriak, berjuang sampai akhir. 

Di antara para pejuang yang menyerah dan berusaha menyelamatkan hidup mereka, 
banyak yang melepaskan harga diri mereka karena mereka memiliki keluarga. 

Namun, bahkan mereka tidak ingin minum pil dan mengkhianati faksi mereka. 

"Itu adalah pilihan mereka." 

Bagi Chun Yeowun, tidak ada alasan untuk melepaskan orang-orang yang tidak 
mematuhinya. 

Ketika dia pertama kali mengetahui tentang rencana mereka untuk mengirimnya ke Dewa 
Timur, dia ingin memusnahkan semua orang. 

Namun, rencananya tiba-tiba berubah karena tentangan dua orang. 

Dua hari yang lalu, 

Jegal Sohi, yang memasuki barak Lord of the Demonic Cult, berlutut. 

Dengan air mata di matanya, dia memohon agar faksinya diampuni. 

Karena Chun Yeowun adalah seorang bangsawan, dia pikir dia mungkin ingin mengurangi 
pengorbanan yang tidak perlu, tetapi Chun Yeowun tidak tertarik pada belas kasihan. 

[Kamu adalah tawanan perang, jangan terlibat. Enyahlah.] 

Terlepas dari peringatan Chun Yeowun, dia tidak menyerah. 

Dia meletakkan kepalanya di tanah. 

[Saya sadar bahwa Anda marah karenanya, tetapi di antara mereka, kebanyakan dari 
mereka diseret ke sana terlepas dari keinginan mereka.] 

tetua ke-6 Mong Mu berteriak atas desakannya. 

[Tuan kami, dengan kemurahan hatinya yang luas, mengizinkan Anda untuk berkeliaran di 
sekitar sini meskipun menjadi tahanan, tetapi Anda, Anda bertindak seperti Anda 
menjalankan tempat ini. Lihat disini. Penjaga, tangkap wanita ini dan bawa dia ke tahanan.] 

Para pemuja datang dan mencoba membawanya ketika dia berteriak. 
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[Tolong! Tolong dengarkan aku! Jika Lord Chun dapat menunjukkan sedikit kemurahan 
hati, Anda dapat membagi mereka dan membuat mereka menyerah tanpa mengambil 
nyawa mereka!] 

Mata Chun Yeowun berbinar mendengar kata-kata Jegal Sohi. 

Dia menawarkan strategi untuk kultus. 

[Aku tidak akan memintamu untuk menyelamatkan semua orang. Tolong biarkan mereka 
yang menyerah pergi. Aku akan mempertaruhkan nyawaku dan membantumu sampai 
Tuan Chun merasa puas.] 

Menonton Chun Yeowun, dia tahu bahwa dia bukan seseorang yang menunjukkan belas 
kasihan kepada musuh-musuhnya. 

Mencegah pengorbanan besar adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. 

[Buat mereka menyerah?] 

Chun Yeowun, yang tertarik dengan rencana itu, menghentikan mereka untuk 
membawanya pergi. 

Hanya untuk mendengar apa rencana ini. 

Dengan cara itu, dia memberi tahu para pemimpin tentang taktik yang akan membagi 
pasukan. 

Setelah mendengarnya, para pemimpin di barak tidak bisa menyembunyikan kekaguman 
mereka. 

Jika semuanya berjalan seperti yang dia katakan, akan ada divisi besar di antara pasukan. 

Itu bukan tawaran yang buruk. 

Tetapi, 

[Itu adalah trik yang menyenangkan untuk digunakan. Namun, bahkan faksi yang masih 
hidup yang menyerah masih akan terus kembali.] 

Itu ditolak. 

Mereka yang memohon belas kasihan sekarang akan bertujuan untuk membalas dendam 
nanti. 

Chun Yeowun tidak berniat membiarkan orang hidup, tahu bahwa dia akan menjadi target 
mereka. 
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[Tuan-Tuan Chun!] 

[Bawa dia!] 

Jegal Sohi, yang datang untuk mengemis dengan sedikit harapan, diseret keluar dari barak. 

Kemudian orang yang tidak terduga datang dan meminta Chun Yeowun untuk 
mempertimbangkan kembali pendapatnya. 

Dia adalah Chun Inji. 

Chun Inji, yang meminta percakapan pribadi, berbicara dengan Chun Yeowun. 

[Kakekmu ini ingin kau mempertimbangkan kembali kata-kata anak Jegal itu.] 

[... itulah sebabnya saya telah memberikan banyak kesempatan kepada bajingan Yulin itu. 
Belas kasihan lebih lanjut kepada mereka tidak ada gunanya.] 

Itu tidak layak dipertimbangkan kembali, bahkan jika itu adalah kakeknya sendiri. 

Chun Yeowun-lah yang memberikan banyak peluang kepada Pasukan Keadilan yang terus 
mencoba menikamnya, semua demi melawan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Tapi sekarang, dengan kekuatan di sisinya, dia tidak perlu menyayangkan Forces of Justice. 

Fakta bahwa orang-orang itu berkemah di Gunung Changbai untuk memusnahkan anak 
buah Chun Yeowun dan mendorongnya ke pertempuran maut dengan Dewa Timur. 

[Saya tahu apa yang Anda maksud, tetapi beberapa tidak datang atas keinginan mereka 
sendiri, seperti yang dia katakan. Di samping itu...] 

Fakta bahwa ada biksu dari Kuil Shaolin. 

Chun Inji tidak ingin para biksu itu terluka karena mereka berasal dari kuil yang sama 
dengan temannya Gu-jung. 

Namun, keputusan ada di tangan Chun Yeowun. 

Chun Inji, yang mengira Yeowun tidak akan mengubah keputusannya, mengubah 
pendekatannya. 

[Orang tua ini ingin memberitahumu sesuatu. Apakah Anda tahu arti Wulin?] 

[...] 

Penegasan diam-diam, lanjut Chun Inji. 
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[Biarkan saya memberi tahu Anda, membunuh musuh bukanlah satu-satunya 
keterampilan. Jika Anda mencoba untuk mengatur segalanya dengan kekuatan dan 
kekuatan, akan ada akibatnya.] 

Itu tidak salah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang penguasa harus memiliki 
kebajikan. 

[Tidak mungkin membunuh semua musuh. Dan menaklukkan mereka adalah cara yang 
paling umum untuk memerintah.] 

Chun Yeowun menganggukkan kepalanya pada kata-kata itu. 

Apa yang dikatakan kakeknya, dia sudah tahu tentang itu. 

Dia juga tidak berniat membunuh musuh. 

Bahkan jika dia memberi mereka banyak kesempatan, mereka akan terus datang kembali 
untuk mengambil nyawanya. 

Namun, fakta bahwa Chun Inji sedang berbicara, 

'Saya pikir itu karena hubungannya dengan Saint Gu-jung, koleganya itu.' 

Dia mungkin akan meminta anggota Kuil Shaolin untuk dibebaskan. 

Namun, jika dia membunuh semua yang lain dan menyelamatkan para biarawan Shaolin, 
maka kuil akan menghadapi dampak di faksi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ide 
Jegal Sohi. 

[Hu... mengerti. Karena kakek telah mengatakannya, saya akan menunjukkan belas kasihan 
kepada mereka.] 

Chun Yeowun yang membaca niat Chun Inji menerimanya. 

Itu untuk menyelamatkan wajah kakeknya. 

[... Terima kasih.] 

[Saya hanya akan menambahkan satu hal lagi ke rencananya.] 

Itu adalah pil. 

Awalnya, rencana Sohi berakhir dengan mengembalikan mereka yang menyerah. 

Tapi Chun Yeowun tidak seperti itu. 
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Dia memastikan bahwa yang selamat tidak akan mencoba hal bodoh hanya karena dia 
menyelamatkan mereka. 

Peringatan untuk Pasukan Keadilan. 

Karena lebih dari 2000 orang meminum pil itu, Yulin bahkan tidak akan bermimpi tentang 
balas dendam. 

Dan dengan itu, tempat itu dibersihkan. 

Mayat-mayat yang mati semuanya ditinggalkan di sana, dan pembersihannya juga tidak 
memakan waktu lama. 

"Sekarang kita menuju ke gunung Changbai?" 

Atas pertanyaan Chun Inji, Chun Yeowun mengangguk. 

Setelah menyelesaikan perselisihan dengan Pasukan Kehakiman, sudah waktunya untuk 
menuju Gunung Changbai. 

Mereka harus mendapatkan inti dari binatang roh sebelum Klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang. 

Paskah Shanxi. 

Hwang-heol, yang terbungkus perban, pindah ke barat daya. 

Awalnya, mereka tinggal di dekat Gunung Changbai dan mencoba membuat Yulin dan Sekte 
Iblis bertabrakan, tetapi mereka bahkan tidak punya alasan untuk turun. 

"Sialan, Yulin itu!" 

Itu karena dia menerima pesan bahwa pasukan Yulin lainnya sedang menuju markas 
mereka. 

Bukannya pangkalan itu kosong. Ada lebih dari 4000 prajurit, termasuk calon Lord di masa 
depan, di sana. 

Jika Yulin mencoba untuk serangan yang sangat sedikit, dia akan mengabaikannya, tetapi 
dikatakan bahwa Yulin mengambil 20.000 prajurit. 

Secara harfiah, Yulin memang sedang melancarkan perang habis-habisan. 

"Bajingan-bajingan itu!" 

Itu tidak bisa diabaikan lagi. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Mendapatkan inti itu penting, tetapi tidak kehilangan basis mereka bahkan lebih penting. 

"Sekarang, yang elit pasti sudah berada di dekat Shanxi." 

Dia menerima pesan dari Istana Potala yang mengatakan bahwa mereka menyeberangi 
Gunung Gan. 

Berkat aliansi dengan Forces of Evil, mereka bergerak cepat. 

"Buru-buru. Sebaliknya..." 

Pangkalan utama mereka akan dihancurkan oleh Pasukan Keadilan. 

Kedua pria berkuda itu berhenti di dekat sebuah punggung bukit. 

Duuuuu! 

Di depan mereka, sekelompok hingga seribu orang bergerak dengan kuda. 

Meskipun jauh, itu adalah pasukan elit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

"Aha! Kami tidak terlambat!" 

Pasukan mereka bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. 

Keduanya buru-buru menunggang kuda mereka. 

Para elit, yang memperhatikan mereka, berhenti maju. 

Dia buru-buru mencoba memberikan informasi lengkap tentang pasukan Forces of Justice. 

"Di mana Tuan Pedang?" 

Pada pertanyaan itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan penutup mata emas di 
mata kirinya menjawab. 

"Kami menerima pesan penting dari Blade Lord yang mengatakan bahwa dia menuju 
pangkalan sendirian empat hari yang lalu." 

"Al-sendiri?" 

Kalau dipikir-pikir, tidak ada Blade Master kecuali Blade Lord. 

Yang berarti dia sendirian saat menuju pangkalan. 

"Kenapa kamu datang kesini? Jika Anda menerima pesan, Anda harus tahu bahwa 
pangkalan dalam bahaya. Anda harus menuju ke pangkalan ... " 
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"Huhuhu, kami sedang dalam perjalanan ke Gunung Changbai atas perintah Blade Lord." 

"Ke gunung Changbai?" 

Hwang-heol terkejut. 

Meskipun dia tahu bahwa Blade Lord kompeten, bagaimana dia bisa mengirim prajurit klan 
menjauh dari pangkalan ketika Yulin datang untuknya. 

Dia kuat, tetapi bagaimana dia bisa menghentikan seluruh pasukan? 

Pria di penutup mata itu tersenyum. 

"Jangan terlalu khawatir. Blade Lord mengatakan bahwa dia akan segera bergabung 
dengan kita, jadi kita harus melanjutkan dan melakukan apa yang diperintahkan." 

Sekitar waktu yang sama. 

Gunung Huang. 

Terjadilah pertempuran besar. 

Sekitar 20.000 prajurit yang dekat dengan kekuatan militer suatu negara terlibat dalam 
perang habis-habisan di pangkalan klan Blade God Six Martial. 

Pertempuran berlanjut selama setengah hari, dan mereka hanya berhasil bertahan 
sepanjang waktu di sana. 

Karena jumlah prajurit yang besar, ada ratusan korban dari Klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang karena mereka tidak mengetahui mode pertempuran Pasukan Keadilan. 

"Terus dorong!" 

"Jangan simpan panahmu! Menembak!" 

Orang-orang dari masing-masing faksi mengangkat suara mereka, mencoba meningkatkan 
moral anak buah mereka sendiri. 

Seperti yang dikatakan Mak Wijong, para elit Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang 
menghilang dari pangkalan. 

Namun, terlepas dari itu, pasukan Yulin tampaknya menderita tanpa daya, meskipun 
hasilnya positif. 

Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, mereka mungkin bisa merebut markas mereka di 
malam hari. 
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"Hmph!" 

Kwakwawa! 

Yi Mok, yang bertanggung jawab atas serangan itu, menyerang para pemanah yang 
menembakkan panah dari tebing gunung dengan Pedang Udara. 

Lebih dari lima puluh orang tewas di tangannya. 

"Menakutkan. Seluruh gunung telah diubah menjadi benteng mereka. Pemimpin yang 
hebat." 

Poong Chungwun dari Klan Gunung Hua berbicara. 

Pada upaya mereka untuk memasuki pangkalan, karena jebakan yang dipasang di 
pegunungan, lebih dari 1.000 prajurit telah menderita. 

"Mereka tidak akan bertahan lama." 

Para sarjana Klan Jegal sedang membongkar semua jebakan. 

Mereka memang mengatakan bahwa dibutuhkan 2 jam untuk memeriksa dan membongkar 
perangkap, tetapi itu tidak memakan waktu lama. 

'Setelah merebut pangkalan, kami akan merencanakan penyergapan terhadap pasukan 
utama mereka.' 

Ini semua adalah taktik yang direncanakan Yoo Beom-ryeo untuk menghadapi Klan Bela 
Diri Enam Dewa Pedang dan bahkan Sekte Iblis. 

Perang habis-habisan. 

Jika mereka tidak berhasil, maka Yulin akan jatuh ke masa terburuk mereka. 

"Mari kita menangkan perang ini hari ini dan meletakkan dasar untuk keadilan! Prajurit 
Angkatan Keadilan!" 

"Wahhh!!!" 

Mendengar teriakan Yi Mok, semua prajurit berteriak. 

Semua orang tahu pentingnya perang ini, jadi mereka berjuang keras untuk 
menghancurkan semua pertahanan. 

Astaga! 

"Kuak!" 
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Seorang pria lain dibunuh oleh seorang master dari klan Blade God Six Martial. 

Semua anggota elit seharusnya pergi, tapi sepertinya ada beberapa orang yang dekat 
dengan Level Super Master. 

'Di sana.' 

Pada saat itu, Yi Mok memperhatikan orang yang menembakkan panah dan hendak 
meluncurkan Pedang Udara. 

"Kamu adalah pemimpin Pasukan Keadilan." 

Kejut! 

Seorang pria tak dikenal dengan topi bambu berdiri di depan Yi Mok. 

'Kapan?' 

Dia terlalu berkonsentrasi pada perang. 

Dia bahkan tidak menyadarinya sampai pria itu datang sangat dekat dengannya. 

Dan Yi Mok seharusnya menjadi salah satu dari lima prajurit terkuat. 

"WHO?" 

Kedok! 

Poong Chungwun dari Klan Gunung Hua terkejut karenanya. 

Dia juga tidak menyadari kapan pria ini muncul. 

"Sudah lama sejak seseorang mengarahkan pedangnya padaku." 

Dengan kata-kata itu, pria bertopi bambu dengan ringan mengusap tangannya. 

Energi besar dilepaskan. 

Kwaak! Wow! 

"Kuak!" 

"Kak!" 

Hal-hal mengejutkan terungkap. 

Seolah-olah jalan yang tak terlihat dibuat oleh pria itu, garis lurus ditarik oleh energi. 
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Retakan! 

Bahkan tubuh Poong Chungwun, yang memotong garis, dipotong menjadi dua. 

Dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum tubuhnya terbelah dua, jatuh di kedua sisi. 

Gedebuk 

"Pemimpin Poong!!!" 

Musuh melampaui level manusia. 

Jika mata Yi Mok tidak salah, pria ini hanya menggunakan energi tak terlihat. 

Dengan mata gemetar, Yi Mok bertanya. 

"Kamu ... siapa kamu?" 

"Ini adalah orang yang berdiri di puncak semua seniman bela diri di sini, Tuhan." 

'!!!' 

Pria tak dikenal itu adalah Blade Lord, kepala Blade God Six Martial Clan. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 449 
449: The One Trapped in Changbai Mountain (2) 

Dengan prajurit Istana Es Laut Utara dan Enam Pedang dan orang-orangnya, sekitar enam 
ratus orang menuju Selatan. 

Chun Yeowun, yang menunggang kuda di garis depan, memiliki ekspresi tenang yang biasa. 

Namun, Chun Inji memiliki ekspresi yang agak gelap. 

Itu karena apa yang dia dengar dari seorang anggota murid Kuil Shaolin sebelum mereka 
berangkat ke Changbai. 

Satu-satunya sisa Eun Jarim yang tersisa di Kuil Shaolin adalah Biksu Wu Chun. 

Membalas budi karena mengizinkan para biarawan Shaolin untuk hidup dan karena 
pertimbangan untuk Chun Inji, dia memberi tahu mereka tentang pria bertopi bambu dan 
niat membunuh yang mereka rasakan dari gunung. 

[Dia bahkan tidak menggunakan teknik, namun dia mengalahkan para pemimpin?] 

Sulit dipercaya apa yang mereka dengar. 

Bahkan Chun Inji, seorang Maha Guru dan salah satu dari lima pendekar terkuat, harus 
mengungkapkan dua atau tiga teknik. 

Namun, dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia mendengar bahwa Superior Master dipukuli 
dengan pukulan dan tendangan sederhana. 

'Jika dia sekuat itu, dia tidak bisa disebut sebagai salah satu dari lima prajurit terkuat lagi.' 

Tidak berlebihan untuk menyebutnya yang terbaik. 

Tujuan akhir dari setiap seniman bela diri adalah untuk mengerahkan kekuatan besar 
dengan gerakan paling sedikit. 

Jika Dewa Timur berhasil mencapai itu, maka dia berada di atas semua seniman bela diri. 

Chun Inji menatap cucunya, Chun Yeowun, yang sedang menunggangi kuda di sampingnya. 

'... dia adalah cucuku dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Tapi apa yang akan 
terjadi?' 

Dalam perang ini, ia berhasil melihat keterampilan Chun Yeowun dengan matanya sendiri. 
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Dengan lebih dari dua ratus pedang es yang dia gunakan untuk dirinya sendiri, dia tampak 
seperti iblis. 

Tetap saja, dia tidak tahu mengapa hatinya merasa khawatir. 

Mungkin karena lawan sepertinya sudah mencapai puncak. 

[Amitabha. Hati-hati. Tuan Chun. Alasan mengapa kami bertujuan untuk mengirimmu ke 
Dewa Timur bukan karena kami menganggap remeh Dewa Iblis.] 

Biksu Wu Chun memperingatkan. 

[... sebagai anggota Pasukan Keadilan, akan baik bagi monster seperti Lord Chun untuk 
melawan Dewa Timur dan dikalahkan, tetapi sebagai rekan, aku berharap cucumu tidak 
pernah melawannya.] 

Dia juga telah melihat pertarungan Chun Yeowun. 

Namun demikian, dia telah memperingatkan mereka tentang kejahatan di pegunungan. 

'Bahkan setelah mendengar semua itu, dia tidak terganggu.' 

Meskipun diperingatkan, Chun Yeowun tampak tenang. 

Chun Inji tidak tahu apakah itu karena Chun Yeowun percaya pada dirinya sendiri atau 
karena kendalinya yang luar biasa. 

Sebelum kembali, Biksu Wu Chun mengatakan satu hal lagi. 

[Bukan itu saja... tapi sepertinya Dewa Timur mencoba melindungi kita.] 

[Melindungi?] 

Mereka dikalahkan, kan? Apa informasi baru ini? 

[Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi bukannya mencegah kita memasuki gunung, 
rasanya seperti dia memperingatkan kita tentang sesuatu di dalam. Seolah-olah dia 
mencegah kita memasuki tempat yang penuh dengan binatang buas.] 

Bahkan, banyak orang dari Yulin telah merasakan sesuatu dari gunung. 

Sebagian besar dari mereka ingat niat membunuh itu, dan Biksu Wu Chun yakin bahwa 
Dewa Timur membantu mereka. 

'Bagaimanapun, menurut Biksu Wu Chun, Dewa Timur akan mencoba mencegah kita 
memasuki gunung.' 
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Sekitar 5000 orang Yulin diblokir olehnya. 

Secara alami, dia tidak perlu berusaha keras untuk memblokir Sekte Iblis, yang hanya 
memiliki sepersepuluh dari jumlah itu. 

Satu-satunya pilihan mereka adalah bertabrakan dengannya. 

Untuk mendapatkan inti. 

"Ah!" 

"Aku melihat gunung!" 

Saat mereka bergerak, mereka yang memimpin berteriak. 

Di kejauhan, puncak gunung besar bisa dilihat. 

Yang tertinggi dari semuanya adalah Gunung Changbai, cukup tinggi sehingga seolah-olah 
menyentuh langit. 

Akhirnya, mereka semakin dekat dengan Gunung Changbai. 

"... dari sini, saya tidak tahu banyak." 

Moyong Yuu, orang yang membimbing mereka, berbicara dengan wajah khawatir. 

Ini adalah pertama kalinya dia sedekat itu dengan gunung. 

Gunung Changbai, yang puncaknya tertutup kabut, menciptakan suasana mistis seperti 
yang dikabarkan. 

'Sial! Kakek saya mengatakan kepada saya untuk tidak pernah sedekat ini.' 

Dia tidak menyangka bahwa dia akan sedekat ini. 

Dia hanya ingin keluar dari sana dengan selamat. 

"Hmm." 

Chun Yeowun mengeluarkan erangan kecil saat dia mengagumi gunung yang luas. 

Gunung itu tampak seperti penuh energi, cukup misterius untuk disebut magis. 

Sepertinya tempat terbaik untuk melatih energi internal seseorang. 

"Aku belum merasakan energi khusus." 
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Dia membuka indranya dan mencoba merasakan energi apa pun, tetapi dia tidak bisa 
merasakan energi yang disebut Dewa Timur. 

Hanya energi kecil dari binatang buas yang bergerak. 

Tujuan awal mereka adalah untuk mendapatkan inti, tetapi sejak dia mendengar tentang 
Dewa Timur, dia punya rencana lain. 

'Ketika saya sudah dekat, saya akan mencari tahu lebih banyak.' 

Jika Dewa Timur memang menghalangi masuknya Gunung Changbai, maka dia pasti akan 
bertemu dengannya. 

Ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya, tetua ke-6 Mon Mu memberi perintah. 

"Lanjutkan!" 

"Ya!!" 

Para pemuja yang berhenti mulai maju dalam garis lurus yang sempit. 

Tidak seperti Chun Inji, yang khawatir, sebagian besar pemuja dan Enam Pedang bergerak 
tanpa peduli. 

Mereka telah menonton Chun Yeowun untuk waktu yang lama, jadi mereka yakin tidak ada 
yang bisa mengalahkan Tuan mereka, Chun Ma generasi kedua. 

Hu Bong yang sedang menunggang kuda bertanya kepada Ko Wanghur yang berada di 
sebelahnya. 

"Penyu Naga memiliki kepala seperti naga dan cangkang kura-kura, jadi apakah Feng Bo 
akan menjadi harimau dengan bulu putih?" 

"Mungkin begitu." 

Seperti namanya, itu pasti harimau. 

Dan harimau diketahui memiliki bulu berwarna oranye dengan garis-garis gelap. 

"Hehe, karena namanya Feng, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan angin. Mungkin 
dia punya sayap..." 

Menakutkan! 

'!!!' 

Hu Bong menjadi waspada dan menoleh bahkan sebelum berbicara. 
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Ko Wanghur juga terkejut dengan energi menyeramkan yang dia rasakan. 

Bukan hanya mereka berdua. 

Wheein! 

Kuda-kuda mulai melolong. 

Membuat para pemimpin di depan berhenti tiba-tiba, dan barisan yang mengikuti mereka 
berhenti dengan sedikit benturan. 

Gedebuk! 

Seketika, semua burung yang duduk di pohon di dekatnya terbang menjauh. 

Seluruh area bergetar, menciptakan perasaan menakutkan bahwa hutan menjadi tempat 
yang tak tersentuh. 

Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa merasakan energinya. 

'Niat membunuh macam apa ini?' 

Gooo! 

Niat yang sepertinya ingin mengganggu siapa pun yang mendekatinya. 

Bagi mereka yang memiliki keterampilan rendah, niat ini akan mencekik dan menakutkan 
mereka. 

"Yah, dia ada di sini." 

Dia benar-benar pantas disebut sebagai penjaga Gunung Changbai. 

'Dimana dia?' 

Chun Inji melihat sekeliling dengan wajah kaku. 

Mustahil untuk menentukan orang yang melepaskan lokasi energi ini. 

'Aneh' 

Chun Inji tidak bisa memahami permusuhan yang kuat ini. 

Terutama mencoba menakut-nakuti orang tanpa bertemu langsung dengan mereka. 

Pria ini pasti salah satu dari lima prajurit terkuat, tetapi permusuhannya terhadap yang 
tidak diketahui terlalu kuat. 
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"Yeowun-ah." 

Chun Inji menatap cucunya. 

Tapi itu aneh. 

Chun Yeowun, yang telah menunggangi kudanya beberapa saat yang lalu, sekarang 
berwajah kaku. 

Matanya menyipit seperti sedang berkonsentrasi pada sesuatu. 

'Apakah dia gugup?' 

Dia benar. 

Chun Yeowun merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 

Bahkan ketika berhadapan dengan master top, dia tidak pernah merasakan emosi ini 
sebelumnya. 

Namun, pemilik niat membunuh itu berbeda. 

Itu bukan energi manusia, itu seperti energi dari binatang buas, tapi dia tidak bisa menebak 
dengan sempurna. 

"Yang akan datang!" 

"Apa?" 

Mereka semua terlihat shock. 

Dari tempat di mana tatapan Chun Yeowun diarahkan, suara seseorang terbang terdengar. 

Astaga! 

Sesuatu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan tampak seperti sedang terbang 
mendekat, 'Seperti saya' 

Sama seperti Chun Yeowun. 

Ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya, Pedang Naga Putih ditarik keluar dari 
pinggangnya. 

Sesuatu tertembak. 

Kedok! Dentang! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Suara senjata bertabrakan, badai energi yang hebat terjadi, dan orang-orang di sekitar 
mereka mundur. 

"Hah!" 

"A-apa kekuatan!" 

Chun Inji, Marakim, dan bahkan Dan Jucheon, yang semuanya adalah Maha Guru, 
menahannya, tetapi bahkan kemudian, mereka didorong mundur sepuluh langkah. 

Gemetar! 

Chun Yeowun menatap pria yang bertabrakan dengan Pedang Naga Putihnya. 

Seorang pria berusia awal tiga puluhan mengenakan gaun hitam dengan mata tajam dan 
senjata unik. 

'Apakah itu pedang?' 

Itu berbeda dari pedang biasa yang digunakan oleh orang-orang di Wulin. 

Seolah-olah itu terlalu tipis dibandingkan dengan pedang biasa dan melihat pedang itu. 

"Kekuatannya tidak biasa." 

Sudah lama sejak Chun Yeowun merasa seperti itu. 

Chun Yeowun, yang telah mencapai tingkat Master Ilahi, tidak dapat menemukan lawan 
yang cocok untuk waktu yang lama. 

Yang mengejutkan, pria tak dikenal itu memiliki kemampuan fisik, yang sedikit kurang 
dimiliki Chun Yeowun. 

"Hah?" 

Chun Yeowun bukan satu-satunya yang terkejut. 

Pria berbaju hitam menggumamkan sesuatu seolah-olah dia bersemangat tentang hal itu, 
tetapi bahasanya berbeda. 

"Sepertinya kamu beruntung. Benar. Kamu terlihat seperti bajingan nakal tetapi bergerak 
cepat. " 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. 
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Sepertinya bukan bahasa Jianghu. 

'Nano.' 

Suara Nano bergema atas panggilan Chun Yeowun. 

[Meskipun ada banyak dialek yang bercampur, ini bahasa Korea.] 

[Korea?] 

[Ini adalah bahasa negara yang terletak di bagian timur dataran tengah.] 

Hal ini membuat Chun Yeowun dengan cepat mentransfer bahasa yang disebut Korea itu ke 
dalam kepalanya. 

Dalam sekejap, dengan sensasi kesemutan di kepalanya, bahasa asing Korea terkirim ke 
pikirannya. 

Kemampuan untuk mendapatkan informasi segera adalah yang terbaik. 

"Aku harus membunuh mereka semua sebelum bajingan itu tiba ..." 

"Apakah kamu Dewa Timur?" 

Pria berbaju hitam itu melihat kata-kata yang keluar dari mulut Chun Yeowun. 

Kedok! 

Pria berbaju hitam mendorong pedang dan menyebarkan jarak. 

Dan berbicara dengan Chun Yeowun. 

"Apakah kamu dari Goryeo?" 

'Goryeo?' (Korea Kuno) 

Sepertinya dia mengacu pada negara di timur. 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 

Kemudian pria berbaju hitam itu menggerutu kecewa. 

"Aku tahu itu. Tidak mungkin seorang pria dari Goryeo akan datang ke utara seperti ini. 
Benar." 

Dia terus berbicara sendiri tanpa menjawab pertanyaan Chun Yeowun. 

Dengan tindakan itu, tidak yakin apakah pria berbaju hitam itu jahat atau tidak. 
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Chun Yeowun bertanya sekali lagi. 

"Apakah kamu benar-benar Dewa Timur? Jika itu masalahnya, kami tidak mencoba untuk 
melawanmu, tapi di sini di Changbai Moun..." 

Itu dulu. 

Sebelum Chun Yeowun bisa menyelesaikan kata-katanya, pria itu mengarahkan 
tenggorokannya hanya untuk diblokir lagi. 

Dentang! 

"Ini adalah pertama kalinya orang yang sama memblokirku dua kali, kecuali bajingan itu. 
Bagaimana dengan Changbai?" 

Paaang! 

'!?' 

Pria berbaju hitam itu melepaskan sejumlah besar energi dari pedangnya, dan Pedang Naga 
Putih milik Chun Yeowun memantul. 

Sepertinya itu adalah energi yang disebut angin. 

Angin seperti pedang yang sangat tajam. 

'Angin?' 

Mata Chun Yeowun berkibar. 

Saat itu, pria berbaju hitam itu menunjuk ke pedangnya dan berkata dengan kata-kata 
kesal. 

"Kalian terus membuat kesalahan sialan yang sama. Ini bukan Gunung Changbai. Ini adalah 
Gunung. Baekdu. Panggil gunung Changbai ini sekali lagi... sial. Ini bukan gunung Changbai. 
Yah, aku akan membunuh kalian semua di sini. Saya akhirnya mengoreksi Anda untuk apa-
apa. Ck." 

Mata Chun Yeowun menyipit mendengar peringatan pria gila yang berbicara sambil 
tersenyum. 

Dia bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya dari pria berbaju hitam, yang 
menunjukkan kepercayaan diri saat bentrok dengannya, dan energi jahat yang dia 
lepaskan. 

Orang ini tampak sangat berbeda dari apa yang Biksu Wu Chun bicarakan. 
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Itu dulu, 

"Pertama-tama, kau pria yang sangat menyebalkan. Haruskah kita mencoba menyelesaikan 
ini dulu? " 

'!?' 

apa! 

Begitu dia mengatakan itu, pria itu melayang ke udara. 

Pria berbaju hitam, yang melompat setinggi beberapa kaki, membalikkan tubuhnya seolah-
olah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. 

Menangis! 

Tornado tampaknya terbentuk dari tubuhnya, yang berubah menjadi embusan angin besar. 

Yang lebih mengejutkan lagi adalah hembusan angin membawa energi, dan setiap sentuhan 
angin membuatnya terasa seperti pedang mengiris daging. 

Chachachach! 

"Bagaimana ini mungkin?" 

Manusia lajang ini tampak seperti bencana alam. 

Wajah para pejuang Sekte Iblis menjadi gelap saat melihat krisis yang akan mereka hadapi. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 450 
450: The One Trapped in Changbai Mountain (3) 

Di atas puncak tertinggi Gunung Changbai. 

Ada seorang pria yang sedang berlatih. 

Tempat di mana pria bertopi bambu itu berada adalah tempat di mana orang bisa melihat 
seluruh pegunungan barat Gunung Changbai. 

Di belakangnya ada sebuah danau besar, jernih dan transparan, memantulkan langit biru. 

Dia merasakan ketenangan danau dengan mata tertutup. 

Riak! 

Gelombang kecil muncul di danau yang tenang di belakangnya. 

Gelombang, yang menyebar seperti riak, mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. 

Menangis! 

Angin dingin menyapu pipi pria itu saat semak-semak bergoyang. 

Pria bertopi bambu membuka matanya dan melihat ke arah datangnya angin. 

Ke utara. 

Getaran yang kuat mengalir melalui tanah, yang sepertinya menggerakkan gunung. 

"Mendesah..." 

Pria itu menghela napas panjang. 

'Saya memperingatkan mereka untuk tidak datang sejauh itu.' 

Dia sengaja menjaga barat, berpikir bahwa orang akan datang lagi. 

Tetapi sebaliknya, mereka tampaknya datang ke utara. 

'Saya nyaris tidak berhasil mencegah mereka datang lebih jauh. Saya tidak mengerti 
mengapa ini terjadi lagi.' 

Sambil menggelengkan kepalanya, dia bangkit dari tempat duduknya. 

Melihat ke utara, dia menyipitkan matanya. 
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Hal yang tidak biasa terjadi di utara gunung. 

Saat awan putih berkumpul di satu tempat, angin berangsur-angsur menjadi lebih kuat, 
mengambil warna abu-abu gelap. 

'Dia pasti percaya diri sejak dia pertama kali bertemu dengan mereka.' 

Dia tahu bahwa dia akan mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka para penyusup itu 
ketahuan begitu cepat. 

Mungkin pakta sepuluh tahun yang dia buat bisa berbahaya. 

Jika dia tidak bergegas dan menghentikan 'yang' itu, pintu masuk gunung akan ternoda 
darah sekali lagi. 

Grrrr~ 

Awan tebal berangsur-angsur berubah menjadi hembusan angin. 

'Aneh. Bahkan ketika dia membantai para penyerbu sebelumnya, dia tidak harus 
menggunakan kekuatan angin.' 

Jika demikian, maka. 

Mungkin sejumlah besar orang seperti sebelumnya pasti datang atau, 'Apakah ada 
seseorang yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatannya?' 

Dia melihat ke utara, di mana embusan angin akan menerpa. 

Apa pun yang terjadi, dia harus bergegas dan mencegah tumpahan darah. 

Astaga! 

Tak lama, wujudnya menghilang. 

Riak di danau, yang berhenti, menjadi lebih besar. 

Pada saat yang sama, awan hitam di utara mulai berkumpul. 

Menangis! 

Hembusan angin oleh pria berbaju hitam bergabung dengan kabut yang turun dari awan, 
menciptakan tornado yang kuat, seperti bencana. 

Tampaknya cukup berbahaya untuk menebang apa pun yang mendekatinya. 

Kwakwakwang! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Tanah sudah retak, menunjukkan kekuatan penghancurnya. 

Jika mereka memutuskan untuk tinggal di sana, hal-hal mengerikan bisa terjadi. 

"Semuanya bergerak!" 

"Hindari angin!" 

"Ya!!!" 

Mendengar teriakan Ko Wanghur dan Baekgi, orang-orang di garis depan menunggang 
kuda mereka untuk menghindarinya. 

Namun, kuda-kuda yang sudah dekat dengan angin tidak bisa bergerak. 

Menangis! 

"K-kenapa kuda-kuda itu terjebak! Apa yang terjadi?" 

"Ini?" 

Menyeret! 

Kuda-kuda terseret ke dalam tornado, yang terus menjadi lebih kuat. 

Mereka semua mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup dengan menggerakkan kuda, 
yang tampaknya macet, tetapi tidak berhasil. 

Akhirnya, mereka harus meninggalkan kuda mereka. 

"Berbalik!" 

Para pemuja yang dekat dengan angin meninggalkan kuda mereka dan pindah. 

Saat mereka meninggalkan kuda mereka, angin menelan kuda-kuda mereka seolah-olah 
mengisap mereka. 

Astaga! 

Dorongan! 

"Kotoran!" 

"K-kuda-kuda itu?" 

Anggota sekte yang menonton itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan 
ketidakpercayaan mereka. 
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Sebelum angin menyedot kuda-kuda itu, angin tajam seperti cambuk menebas hewan-
hewan itu, memercikkan darah ke mana-mana. 

Seolah-olah angin memiliki kehidupan, seperti qi pedang yang kuat. 

"Hah! Itu seharusnya ledakan sederhana! " 

Hu Bong, yang terkena percikan darah kuda, tampak bingung. 

Itu konyol untuk bencana alam terungkap, dan bahkan jika itu terjadi, tidak mungkin 
manusia dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh bencana. 

"Jangan lepaskan!" 

Woong! 

Ko Wanghur mengangkat tinjunya. 

Qi berwarna biru, yang dinaikkan secara maksimal, mulai bersinar. 

"Ah!" 

Mungkin Enam Pedang lainnya tahu niatnya. Mereka juga mulai mengilhami senjata 
mereka dengan qi. 

Ketika para pemimpin dan anggota utama mengumpulkan qi, Ko Wanghur berteriak. 

"Menembak!" 

Chowchohowchow! 

Angin kencang, yang bergerak di sekitar, menjauh. 

Ketika mereka menghadapi kepala Naga, mereka telah berhasil bekerja sama dengan baik, 
jadi ketika mereka melepaskan qi mereka kali ini, itu mengarah tepat ke pusat tornado. 

'Hanya orang yang membuatnya yang bisa menghentikannya!' 

Di tengah adalah pria berbaju hitam. 

Memukul pria itu seharusnya cukup untuk membuat tornado ini mereda. 

Tidak peduli seberapa ganas hembusan angin, itu hanyalah angin, yang berarti pedang qi 
bisa menembusnya. 

Tetapi, 

Gemuruh! 
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"Ah?" 

"Qi di angin?" 

Sesuatu yang tidak terduga. 

Qi, yang mereka yakini akan melewati angin, tersapu oleh angin, dan tornado berubah 
menjadi biru. 

"Kalian benar-benar bodoh. Ya. Kiki!" 

Pria di tengah tornado mengulurkan tangannya. 

Qi biru, yang tersapu oleh tornado, kembali keluar sekaligus dan terbang kembali ke Sekte 
Iblis. 

Astaga! 

"Kuak!" 

"Menghindari!" 

Anggota sekte yang tidak bisa menghindarinya dipotong. 

Tidak mungkin mereka tiba-tiba bisa menghindari serangan itu. 

Chachacha! 

Di sisi lain, Enam Pedang tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka. 

Mereka buru-buru memutuskan untuk memblokir serangan karena menghentikannya 
tidak mungkin. 

Dentang! 

"A-apa ini!" 

Pedang qi, yang tersapu oleh tornado, tampaknya menjadi lebih kuat. 

Berkat itu, mereka didorong mundur. 

"Kyak!" 

Mun Ku telah meningkatkan energinya untuk menangkap pedang qi dengan telapak 
tangannya ketika Chun Yeowun masuk dan menangkapnya. 

Mengepalkan! 
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"Tu-Tuan!" 

Menenangkan pipinya yang memerah, dia menatapnya ketika Chun Yeowun berbicara 
dengan suara serius. 

"Ini tidak serius. Jaga jarak dari embusan angin, Mun Ku, dan yang lainnya juga." 

"Ya, mengerti!" 

Jika angin cukup kuat untuk menangkis qi pedang, maka anggota biasa dari sekte tidak 
akan mampu mengatasinya. 

Hanya mereka yang di atas Level Master Superior yang bisa bertahan, nyaris. 

"Bisakah manusia menciptakan angin? Hah?" 

Mereka semua ketakutan dengan bencana alam ini. 

Chun Inji mencabut pedang yang ada di pinggangnya. 

Kedok! 

"Jika kekuatan rotasi cukup kuat untuk mengembalikan pedang qi!" 

Chun Inji mengumpulkan dan memadatkan energi kuat pada pedangnya dan bergerak ke 
kanan menuju tornado. 

Chun Inji, yang pedangnya ada di tangan kanannya, mengayunkannya ke udara. 

Pedang, yang bergerak sendiri, terbang ke arah tornado seolah-olah itu hidup. 

"Pedang Udara!" 

"Penjaga Hebat! Kita hanya bisa menghentikan ini dengan menghentikan pesta yang 
menyebabkan embusan angin!" 

"Dipahami!" 

Marakim, yang mengerti kata-kata Chun Inji, juga mengangkat pedangnya. 

Namun, karena dia berada di awal Level Maha Guru, dia tidak dapat menghasilkan energi 
yang cukup untuk mengendalikan pedang dengan benar, jadi dia harus berkonsentrasi 
terlalu keras untuk mengendalikannya. 

"Aku juga akan membantu!" 

Kedok! Astaga! 
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Dan Jucheon, anggota baru dalam party, mengangkat pedangnya juga, menghasilkan qi 
dingin yang kuat, dan membuka Pedang Udara. 

Ketiga pedang itu menyebar pada saat yang sama, bergegas menuju tornado. 

Pedang qi sulit dikendalikan begitu lepas dari tangan, tetapi dengan Pedang Udara, 
kendalinya berbeda. 

Whoo! 

Chun Inji, yang mengatupkan giginya, berkonsentrasi untuk menerobos tornado. 

Pedang Chun Inji, sarat dengan qi, menembus tornado. 

'Itu harus ditusuk!' 

Menerobos tidak akan mudah. 

Tornado itu tampak seperti berubah menjadi dinding, menahan pedang. 

Pedang itu sepertinya akan patah kapan saja jika terus berlanjut. 

'Kekuatan macam apa yang bisa memblokir Pedang Udara?' 

Chun Inji merasa tersesat. 

Meskipun mencurahkan seluruh energinya ke dalam satu pedang untuk hasil terbaik, dia 
bahkan tidak bisa menembus tornado. 

Dentang! 

"Kuak!" 

Pedang Udara Marakim akhirnya pecah. 

Saat pedang terhubung dengan energi pengguna, ketika pedang patah, energi akan 
mengalir kembali ke pengguna sekaligus, membuat Marakim batuk darah, bocor keluar 
melalui celah di topeng. 

"Bajingan yang sombong. Anda pikir Anda bisa menembus angin saya? " 

Retakan! 

Saat angin menjadi lebih kuat, pedang yang digunakan untuk memotongnya patah. 

"Kuak! 

Gedebuk! 
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Chun Inji, yang membuka pedangnya, batuk darah dan terhuyung-huyung saat dia jatuh 
berlutut. 

Tapi bukan itu masalahnya. 

Chachachacha! 

Fragmen dari bilah yang patah terbang ke arah para pemuja. 

Takut, Chun Inji mencoba membuat penghalang energi untuk menghentikan pecahan 
pedang agar tidak mengenai pemuja. 

"Ugh! Tidak!" 

Itu dulu. 

Papak! 

Energi meningkat dari belakang para pemuja di garis depan, dan semua fragmen diblokir. 

Chun Yeowun adalah orang yang menghentikan serangan itu. 

Jika dia bahkan sedikit terlambat, semua pemuja di depannya akan terluka. 

'Pedang Udara juga sedang dihentikan?' 

Chun Yeowun telah memikirkan metode yang sama, tetapi dia merasa terganggu ketika dia 
melihat bahwa itu tidak berhasil. 

Saat itulah sesuatu menarik perhatiannya. 

Ayah! 

"Hah?" 

Dia berpikir bahwa ketiga pedang telah diblokir oleh tornado. 

Namun, satu pedang berhasil menembus tornado. 

Itu adalah Pedang Udara Dan Jucheon. 

"Berhasil ... ah!" 

Dan Jucheon, yang gembira sesaat sambil melihat Pedang Udara yang menembus, segera 
menjadi gelap. 

Pedang, yang masuk ke dalam, kehilangan energinya dan memantul kembali. 
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"Kotoran!" 

Dentang! 

Dan Jucheon memblokir pedangnya, yang kembali. 

Chun Yeowun muncul di sebelahnya. 

"Bagaimana kamu melakukannya?" 

"Apa maksudmu?" 

"Apakah kamu memasukkan pedang qi ke dalam pedang?" 

Dan Jucheon bingung dengan pertanyaan Chun Yeowun. 

"Aku memasukkan qi pedang dan qi dingin ke dalamnya." 

"Qi dingin?" 

Mata Chun Yeowun melebar. 

Pedang dengan qi dingin adalah yang berhasil menembus tornado. 

Chun Yeowun, yang khawatir menggunakan pedang qi api dan menciptakan tornado api, 
menyadari sesuatu. 

'Tornado tampaknya memiliki sifat angin. Bahkan jika saya menerobos embusan angin, 
energi saya pasti akan berkurang.' 

Musuh ini benar-benar tangguh. 

Dia tahu bahwa jika dia tidak terburu-buru, anggota sekte akan tersapu angin. 

Kekuatan tarik-menarik yang diciptakan oleh tornado tumbuh lebih kuat dan lebih 
berbahaya. 

'Nano, bagaimana badai ini datang?' 

Itu tidak bisa dimengerti bagi manusia untuk menciptakan bencana alam. 

Jawaban Nano bergema di benaknya. 

[Tidak mungkin menjelaskan bagaimana angin tercipta, tapi, kelihatannya seperti tornado 
biasa, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh kombinasi aliran udara panas dari 
permukaan dan aliran udara dingin berkecepatan tinggi dari awan. Selain itu...] 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 
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Augmented reality terbuka, dan partikel putih mulai muncul di sekitar tornado untuk 
menganalisisnya. 

Rotasi ke atas ditandai dengan warna merah, dan rotasi ke bawah ditandai dengan partikel 
biru. 

Dan partikel putih menunjukkan seluruh tornado, 

[Hembusan angin dikelilingi oleh energi yang disebut Pedang Qi. Mendekatinya sangat 
berbahaya.] 

Chun Yeowun mengerutkan kening mendengar penjelasan Nano. 

Meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, itu mirip dengan tornado, tetapi 
tampaknya lebih kompleks. 

'Updraft panas berarti panas?' 

[Anda dapat menganggapnya sebagai fenomena energi suhu tinggi.] 

'Apakah ada cara untuk menghilangkannya?' 

[Jika updraft panas atau dingin dapat dikontrol, itu bisa dihentikan.] 

'Ah!' 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun menyadari sesuatu. 

Mungkin itu bisa berhasil, dan itu pasti patut dicoba. 

Sementara itu, angin bergerak menuju anggota yang mundur. 

"Teruslah menonton. Aku akan membunuh kalian semua." 

Pria berbaju hitam itu mencibir sambil menatap Chun Yeowun. 

Itu dulu, 

Tat! 

"Hah?" 

Chun Yeowun memblokir embusan angin yang bergerak menuju para anggota. 

Embusan angin besar dengan kecepatan yang menakutkan bisa menyapu mereka setiap 
saat, tetapi Chun Yeowun memutuskan untuk tidak bergerak. 
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"Kau pria bodoh. Angin saya tidak bisa dihentikan secara langsung. Jika Anda berharap 
untuk dihancurkan olehnya, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan! Kekek!" 

Dia yakin bahwa Chun Yeowun memiliki keinginan mati. 

Saat itu, Chun Yeowun mengangkat kedua tangannya. 

"Apa yang kamu lakukan ... ya?" 

Pria berbaju hitam itu tampak. 

Jrr! 

Qi dingin meletus dari semua sisi. 

Pada saat yang sama, pedang es yang tak terhitung mulai terbentuk di udara di mana angin 
kencang bertiup. 

Jumlahnya sangat besar sehingga bahkan tornado pun tidak terlihat. 

"Bagaimana energi dingin seperti itu ditangani oleh tubuh manusia?" 

Pria berbaju hitam itu tercengang. 

Jika qi dingin yang digunakan pria ini memang sekuat ini, maka tidak mungkin lawannya 
adalah manusia. 

"Ini terasa aneh... kau bajingan. Anda telah menemukan inti dari binatang roh!" 

Dia yakin bahwa Chun Yeowun telah mendapatkan inti dari binatang roh. 

Pria berbaju hitam itu tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dia sangat marah karenanya. 

"Bajingan sombong! Aku akan membunuhmu!" 

Astaga! 

Menangis! 

Saat pria berbaju hitam mulai meningkatkan energi dan kecepatan angin, energi tajam 
muncul di sekelilingnya. 

Chachacha! 

Pedang es yang datang entah patah atau tersangkut. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi ini tidak berguna." 
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Dia mematahkan pedang es sebelum Chun Yeowun bisa menemukan trik baru. 

Itu dulu, 

Astaga! 

Pedang es, yang tidak terputus, mulai berputar berlawanan arah dengan arah angin. 

Pedang es, yang hampir seribu, berputar, dan pada awalnya, mereka terhuyung-huyung 
dengan angin, lalu menambah kecepatan. 

"Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Mata pria berbaju hitam itu melebar. 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia bisa mengendalikan begitu banyak 
pedang es sekaligus. 

Itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan. 

Tapi kejutan tidak berhenti di situ. 

"Mari kita membawamu keluar dari angin." 

Astaga! 

Menangis! 

Ketika Chun Yeowun mulai melepaskan energinya dan meningkatkan kecepatan pedang es. 
Yang mengejutkan, pria di tornado itu menjadi bingung. 

"Anda bajingan! Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti 
itu ... " 

Semakin sulit baginya untuk mengendalikan angin. 

Pedang itu menghalangi kekuatan rotasi. 

Saat qi dingin meresap, panas di tornado melemah, dan jangkauan hembusan secara 
bertahap menurun. 

"Fiuh..." 

Keringat dingin mengalir di wajah Chun Yeowun. 

Dia juga tegang saat menghadapi pria berbaju hitam. Dia akhirnya menghabiskan banyak 
energi. 
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Membuat pedang es meskipun patah adalah tugas yang sangat melelahkan. 

Namun, efeknya terlihat jelas. 

"I-itu tidak mungkin!" 

"Angin berhenti!" 

Para pemuja yang mundur tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat 
melihatnya. 

Hembusan, yang dilemahkan oleh pedang es, perlahan menghilang seolah-olah tidak 
pernah ada. 

Astaga! 

Dan sosok pria berbaju hitam itu muncul. 

Sungguh keterlaluan bahwa anginnya telah menghilang, dan matanya merah karena marah. 

"Y-kau bajingan nakal!" 

Itu dulu. 

"Sekarang, giliranku." 

'!?' 

Chun Yeowun terbang ke udara dan muncul di depannya, dengan Pedang Naga Putih di 
tangan kirinya dan Pedang Setan Langit di tangan lainnya. Dia membuka teknik pada saat 
yang sama ke arah pria berbaju hitam. 
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