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Chapter 451 
451: The One Trapped in Changbai Mountain (4) 

Chachachacha! 

Pedang Naga Putih di tangan kiri Chun Yeowun dan Pedang Setan Langit di tangan 
kanannya berpadu sempurna saat mereka menyerang pria berbaju hitam itu. 

Momentum kedua pedang itu sepertinya bisa mengubahnya menjadi daging cincang dalam 
sekejap. 

Mata pria berbaju hitam, yang menyaksikan ini untuk pertama kalinya, memancarkan 
warna merah. 

'Mata?' 

Itu terlihat mirip dengan Blood Reversion Art, tetapi terlihat berbeda. 

Tampaknya lebih seperti sesuatu yang akan dilakukan binatang buas. 

"Kamu bajingan nakal, hanya karena kamu menyingkirkan angin, kamu tampak 
berkilauan!" 

Pada saat itu, pedang di tangan pria itu berubah. 

Itu adalah teknik yang benar-benar berbeda dari gaya mid-range sebelumnya, tapi itu tidak 
harmonis. Namun, itu seperti pedang kematian satu pukulan. 

'Apa teknik ini?' 

Kekuatan pedang yang dilihat Chun Yeowun untuk pertama kalinya sebanding dengan Seni 
Ekstrim Dewa Pedang. 

Chachachang! 

Kedua teknik pedang bertabrakan dengan keras, menyebabkan percikan api. 

Para tetua dari Sekte Iblis yang menyaksikan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan 
mereka. 

"Dia memblokir kedua pedang Lord?" 

Bahkan Marakim, yang telah berada di sisi Chun Yeowun untuk waktu yang lama, terkejut. 
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Teknik itu, di mana Seni Ekstrim Dewa Pedang dan Kekuatan Pedang Setan Langit 
digunakan bersama-sama, tidak dipertahankan oleh siapa pun sampai sekarang. 

Namun, pria berbaju hitam itu mampu memblokirnya, meski melihat tekniknya untuk 
pertama kalinya. 

'Dia bukan dari Jianghu. Siapa pria ini?' 

Chun Inji mengerutkan kening saat dia menyaksikan konfrontasi. 

Pria berbaju hitam itu menunjukkan teknik yang bisa memberinya gelar Maha Guru. 

Tapi ada yang terasa janggal. 

'Kudengar Dewa Timur hanya menggunakan tubuhnya untuk berperang.' 

Di antara lima prajurit terkuat, satu-satunya yang tidak menggunakan senjata adalah Dewa 
Timur. 

Namun, pria berbaju hitam itu menggunakan pedang panjang, yang bukan sesuatu yang 
digunakan prajurit Jianghu. 

'Mungkinkah dia bukan Dewa Timur, tapi sesuatu yang lain?' 

Jika itu masalahnya, maka itu mengejutkan. 

Bukankah itu berarti ada orang lain dengan bakat terpendam yang melampaui lima prajurit 
terkuat di Gunung Changbai? 

Chachachang! 

Di sisi lain, pria berbaju hitam yang bertabrakan dengan Chun Yeowun terkejut. 

Bertentangan dengan kata-kata kasar yang dia ucapkan karena marah, dia terus berusaha 
mencari kelemahan lawan. 

'Dia menggunakan teknik yang berbeda di kedua tangan?' 

Lawannya, yang Chun Yeowun lawan, belum pernah melihat orang lain menggunakan 
teknik yang berbeda di kedua tangannya. 

Tidak, tidak ada yang pernah berhasil, tapi pria ini sedang mengembangkan teknik 
sempurna dengan kedua tangannya. 

Ssst! 
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Dia mencambuk kepalanya ke samping, menghindari terkena teknik yang bertujuan untuk 
itu. 

Jika bukan karena refleksnya yang melampaui manusia, dia pasti sudah terbunuh empat 
kali. 

'Bajingan ini! Ini sangat mengganggu! Tapi sepertinya familiar....' 

Dia pasti pernah melihatnya di suatu tempat. 

Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan tekniknya karena dia akan ditebas oleh 
pedang. 

'Pertama, saya harus mengalahkan penyusup ini.' 

Kecepatan pria berbaju hitam itu jauh lebih cepat. 

Tampaknya dia dan udara mengalir bersama. 

'Dia menjadi lebih cepat?' 

Mata Chun Yeowun bergetar. 

Jelas, Chun Yeowun memiliki keuntungan saat menggunakan dua teknik berbeda dengan 
kedua tangannya. 

Namun, pria berbaju hitam itu mampu melarikan diri dari setiap krisis dengan 
menggerakkan tubuhnya seolah-olah dia memiliki penglihatan yang hebat. 

Chachachang! 

'Kiri bawah.' 

Pedang kanan Chun Yeowun mengarah ke kepalanya, dan pedang kirinya berputar dengan 
cara yang aneh mengarah ke punggung pria itu. 

Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan karena Chun Yeowun memiliki otot yang 
melampaui batas manusia. 

Sebagian besar prajurit tidak akan bisa melakukan itu dengan dua pedang di tangan 
mereka. 

Tetapi, 

Desir! 

'Lagi?' 
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Pria berbaju hitam itu memiringkan kepalanya ke samping dan menghindari pedang yang 
tepat. 

Dan dalam keadaan itu, dia tiba-tiba memutar lengannya ke belakang dan menggunakan 
pedang di tangan kanannya untuk memblokir pedang yang masuk. 

'Dia memutar lengannya ke belakang?' 

Chun Yeowun bingung. 

Berkat Seni Ekstrim Dewa Pedang, dia mengatasi batas ototnya. 

Tapi pria ini sepertinya tidak memiliki batasan pada ototnya. 

'Dia tidak memiliki mata di belakang kepalanya, tetapi dia memblokir serangan itu bahkan 
tanpa melihat ke belakang? Perasaan buruk ini.' 

Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan manusia. 

Saat keraguan Chun Yeowun tentang orang itu tumbuh, matanya menjadi lebih tajam. 

Dudu! 

Lengan pria itu, yang dipelintir ke belakang, bergerak maju dengan kekuatan untuk 
memukul Chun Yeowun. 

'Serangan balik dalam kondisi itu?' 

Sebuah erangan lolos dari mulutnya. 

Untuk pertama kalinya, seseorang memblokir kedua tekniknya dalam konfrontasi satu 
lawan satu. 

Selain itu, dia bahkan melakukan serangan balik. 

'Tetapi!' 

Prajurit biasa tidak akan bisa mengubah arah mereka di udara, tapi tidak bagi Chun 
Yeowun. 

Dia berlari dan menghindarinya. 

Cho! 

Pedang pria berbaju hitam menebas udara kosong. 

Tidak ketinggalan, Chun Yeowun mencoba menebasnya dengan tangan kirinya. 
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Astaga! 

'Berputar dalam posisi itu?' 

Pria berbaju hitam itu mengayunkan pedangnya seolah-olah dia sedang berputar. 

Berkat itu, Chun Yeowun harus menghindari serangan dan memutar tubuhnya. 

Chachachacha! 

Pria berbaju hitam itu berputar seperti gasing di udara. 

Dia berbalik dan menatap Chun Yeowun, yang melayang di udara seolah-olah angin 
mendukungnya. 

"Anda brengsek! Kamu benar-benar membuatku kesal! " 

Chun Yeowun melayang di udara, sama seperti dia. 

Dia mampu berdiri di udara sambil menggunakan energinya. 

Woong! 

"Siapa, siapa orang itu yang mampu melawan Tuhan kita?" 

"Tapi, bukankah Dewa Timur seharusnya bertarung dengan tangan kosong?" 

Semua anggota sekte yang menonton pertarungan dari bawah terkejut. 

Mereka belum pernah melihat Chun Yeowun bertarung selama ini melawan satu orang. 

Tapi selain kaget, mereka juga heran. 

Itu karena mereka tahu bahwa itu bukan Dewa Timur. 

'Pedang kiri dan kanan tidak cukup. Orang ini hanya bisa ditangani dengan menggunakan 
teknik pedang itu.' 

Cha! 

Chun Yeowun memasukkan Pedang Naga Putih yang dia pegang di tangan kirinya ke 
sarung yang ada di punggungnya. 

Saat itu, pria berbaju hitam menjadi bingung saat dia bertanya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah menyerang dengan kedua pedang semakin sulit 
bagimu?" 
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"Tidak. Saya akan berurusan dengan Anda dengan benar. " 

"Apa?" 

Ssst! 

Begitu dia mengatakan itu, asap hitam mulai keluar dari tubuh Chun Yeowun. 

Itu adalah Pasukan Setan Langit. 

Energi ganas yang memancar dari tubuhnya melilit Pedang Setan Langit. 

Menakutkan! 

Bahkan anggota sekte menjadi gugup melihat pemandangan itu. 

Di sisi lain, pria itu melihat energi hitam yang muncul dari tubuh Chun Yeowun. 

"Kamu bukan satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, aku bisa naik..." 

Ssst! 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Chun Yeowun bergerak dan 
mempersempit jarak sekaligus. 

'Dia lebih cepat?' 

Kecepatan Chun Yeowun tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. 

Pria berbaju hitam itu mencoba menghentikan Chun Yeowun dengan tergesa-gesa, tapi, 
Kedok! 

Sebaliknya, tangan yang memegang pedang panjang itu terpental. 

"Hah?" 

Saat itulah Chun Yeowun melakukan sesuatu yang aneh. 

Chun Inji bergumam saat dia melihat itu. 

"Seni Pedang Dewa Iblis!" 

Itu mirip dengan Pedang Setan Langit, tetapi metode pegangannya berbeda. 

Hmph! 

Pria berbaju hitam itu tersentak sesaat. 
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Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik pedang yang memancarkan begitu banyak 
energi dan ketakutan ke arah lawan. 

Dia terkejut, dan dia mencoba untuk memukul Chun Yeowun dengan pedangnya, yang 
dipantulkan kembali, tapi, Wowhhhh! 

Pedang yang penuh dengan Sky Demon Force menukik ke arahnya seperti naga yang 
mengaum. 

Saat pria berbaju hitam mencoba menjauh, Pasukan Setan Langit telah menyentuh 
tubuhnya, menciptakan noda darah. 

Chachacha! 

"Kuaak!" 

Jeritan meletus dari mulut pria berbaju hitam. 

Chun Yeowun menatap pria yang tubuhnya baru saja terpotong. 

'Selesai.' 

Hanya satu serangan yang diblokir. 23 lagi berhasil memotongnya dan dengan setiap 
energi yang dipotong masuk ke aliran darahnya. 

Seni Pedang Dewa Iblis sempurna karena terbuat dari Seni Ekstrim Dewa Pedang dan 
Kekuatan Pedang Iblis Langit. 

Dan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari hanya karena seseorang memiliki tubuh yang 
fleksibel. 

Terlebih lagi, jika digunakan secara langsung, lawan harus mati ... 

Astaga! 

Chun Yeowun menoleh karena terkejut dengan niat jahat yang dia rasakan dari belakang. 

Pria itu seharusnya sudah mati, tetapi apa yang dia rasakan? Apa energi ini? 

"Mustahil!" 

Mata Chun Yeowun melebar. 

Sulit dipercaya. 

Darah pada pria berbaju hitam dan bekas luka yang dia dapatkan semuanya dibersihkan 
dengan kecepatan luar biasa. 
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Memperbaiki! 

"Seekor monster?" 

"Regenerasi?" 

Bahkan para pejuang kultus tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

Pukulannya seharusnya sangat besar, tetapi niat membunuh yang dia lepaskan jauh lebih 
kuat dari sebelumnya. 

"Grrr. Anda bajingan. Anda ingin saya bertarung dengan Anda dengan benar, saya kira. 
Baik." 

Dengan kata-kata itu, pria berbaju hitam itu mulai menonjol dan kemudian robek. 

Merobek! 

Rasanya seperti menonton Blood Reversion Art, tapi berbeda. 

Saat otot-otot membengkak, kerangka itu juga terpelintir, seolah-olah berubah menjadi 
sesuatu yang lain. 

Selain itu, ada sesuatu yang keluar dari tubuh, seperti rambut hitam. 

'Dia harus dihentikan. Sebelum dia benar-benar berubah.' 

Itu adalah fenomena yang tidak diketahui, tetapi Chun Yeowun memutuskan bahwa karena 
itu tidak biasa, dia harus berurusan dengan manusia atau hewan sebelum perubahan itu 
selesai. 

apa! 

Chun Yeowun mempersempit jarak sekaligus. 

Jika tekniknya yang paling kuat, Seni Pedang Dewa Iblis tidak bisa membunuhnya, maka 
dia tidak punya pilihan selain memenggalnya. 

Astaga! 

Dengan pedang qi yang terbuat dari Sky Demon Force, dia membidik kepala pria itu. 

Itu dulu. 

Chun Yeowun terkejut dengan energi kuat yang dirasakan kelima indranya dan dengan 
paksa menghentikan pedangnya dan kembali. 
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Melangkah! 

'Kak!' 

Lengan kanannya berdenyut-denyut saat tekniknya belum selesai dan ditarik kembali. 

Saat dia menjauh dari pria yang bermutasi, sesuatu jatuh dari udara. 

Bang! 

Dalam sekejap, tanah tempat benda ini mendarat dilubangi dengan retakan. 

Kedua kaki Chun Yeowun, yang juga berada di tanah jauh, turun. 

Kwakwang! 

'Energi apa!' 

Meski jauh, kekuatan energinya bisa dirasakan. 

Jika para prajurit itu dekat dengannya, mereka akan dihancurkan oleh tekanan besar itu. 

"Kuaaaak!" 

Pria berbaju hitam yang bermutasi berteriak. 

Tapi yang ini, yang jatuh dari udara, telah mendorong pria berbaju hitam dan wajahnya ke 
tanah. 

Mutasi berhenti, mungkin karena shock. 

'Topi bambu?' 

Pria tak dikenal itu mengenakan topi bambu. 

Tampilan khas bisa dibuat dari pria bertopi bambu. 

Itu mungkin karena dia melihat Chun Yeowun berdiri tegak meskipun dia melepaskan 
begitu banyak energi. 

'Dia selamat dari ini?' 

Chun Yeowun juga merasakan hal yang sama. 

'Dia kuat.' 

Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, pria bertopi bambu memancarkan 
energi yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri. 
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Jenis energi murni yang tidak membutuhkan senjata untuk mencapai lawan. 

Chun Yeowun, yang berhenti sejenak, membuka mulutnya. 

"Apakah kamu Dewa Timur ..." 

Itu bahkan sebelum dia selesai berbicara. 

Astaga! 

Pria bertopi bambu itu mengulurkan tinjunya ke arah Chun Yeowun. 

Saat itulah, energi yang luar biasa membentang dari pria itu dan menghantam Chun 
Yeowun seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi. 

'Ini!' 

Kwakwakwang! 

Seolah-olah badai dikirim ke arah Chun Yeowun. 

Prajurit dari Sekte Iblis, yang tidak bisa melihat banyak karena debu yang naik, berteriak 
kaget. 

"Lorddddd!!!" 

Source : 
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Chapter 452 
452: Demon God vs. God of the East (1) 

Pria bertopi bambu kagum dengan energi kuat yang dia rasakan dari utara. 

Tidak ada manusia yang bisa menangani hal itu. 

Bahkan jika itu adalah salah satu yang terbaik di Wulin, mereka masih akan gagal. 

'Bagaimana mereka masih bertarung?' 

Dia berpikir bahwa orang yang menghadapi benda itu akan mati. 

Kekuatannya tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, tetapi belum mencapai puncak 
kekuatannya. 

Dia tahu itu lebih baik daripada siapa pun karena dia berkompetisi dengannya setiap 
sepuluh tahun sekali. 

'... apakah ada orang yang bisa menghadapinya?' 

Orang seperti itu akan dekat dengan 'puncak' seperti dirinya. 

Kecemasan merayapi pria itu. 

Dia khawatir 'orang itu' akan muncul kembali seiring waktu. 

apa! 

Akhirnya, dia mencapai daerah di mana pertempuran itu berlangsung. 

Jika 'itu' maka sudah pasti orang-orang akan dibunuh di tempat. 

Woong! 

Pria bertopi bambu itu bergerak tinggi di udara. 

Dia berhenti di udara dan memfokuskan matanya pada tempat di mana dua orang sedang 
bertarung. 

'Hah?' 

Namun, bukan 'orang itu' yang bersaing. 

'Jika bukan dia, bagaimana dia terpojok? Ah!' 
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Di mata pria bertopi bambu, dia melihat energi hitam muncul dari pedang pria yang 
bersaing dengan benda itu. 

Energi setan bukanlah energi internal. 

'Dia menyerap binatang roh.' 

Sekarang dia mengerti. 

Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersaing dengannya. 

Tujuan dari orang yang memiliki energi hitam itu sudah jelas. 

'Dia mengincar binatang roh itu.' 

Dia tidak bisa membiarkannya masuk. 

Selain pria dengan rambut panjang, orang lain tampaknya tidak terlalu sulit untuk 
ditangani. 

Itu yang dia pikirkan, 

"Tuandd!!!" 

Dia menggunakan Void Punch dua kali, tetapi energinya tidak turun. 

Jika pria itu memang terkena, maka energinya seharusnya setidaknya berkibar, tetapi 
malah meningkat. 

'Apa?' 

Energi hitam naik dalam debu. 

Pria bertopi bambu melambaikan tangannya, mencoba membersihkan debu dan melihat 
lawannya. 

Satu tangan terentang, dan pedang besar tak terlihat memblokir serangan seperti perisai. 

'Dia memblokirnya dua kali?' 

Pria itu shock. 

Setelah dua puluh tahun, dia menemukan seorang pria yang menghentikan serangannya 
dua kali. 

Dan dengan pedang tak terlihat juga. 

"... Begitu, seorang Guru Ilahi." 
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Karena dia memblokir pukulannya, pria itu memang berpengalaman. 

"Fiuh." 

Mata Chun Yeowun menyipit. 

Bahkan ketika dia berhadapan dengan yang berbaju hitam, yang harus dia lakukan 
hanyalah menggunakan energinya, tetapi kali ini dia harus membuat pedang tak terlihat 
untuk membela diri. 

"Kau sama denganku." 

Pria di depannya juga adalah seorang Guru Ilahi. 

Dia juga mencapai akhir dari Tingkat Master Ilahi. 

Ini adalah pertama kalinya dia mengalami seorang pejuang yang bisa melakukan hal 
seperti itu. 

"T-Tidak salah. Dia, dia..." 

Setelah memastikan bahwa cucunya selamat, Chun Inji yang merasa lega, menatap pria 
bertopi bambu dengan ekspresi tegas dan berkata. 

"Dewa Timur, Ark Wui!" 

Dia adalah seorang pria yang memerintah sebagai salah satu dari lima prajurit terkuat 
hanya dengan tinjunya. 

Ada desas-desus yang beredar sejak lama bahwa dia adalah yang terbaik di dunia, tetapi 
dia tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan begitu kuat. 

Seorang master mendebarkan yang membuat semua orang merasa rendah diri. 

"Apakah orang seperti itu ada?" 

Marakim dan Dan Jucheon, yang berada di dekatnya, memiliki reaksi yang sama. 

Keduanya menatap pria bertopi bambu dengan mata gemetar. 

Di gunung, satu-satunya orang yang bisa menghadapi Lord mereka secara langsung adalah 
orang itu. 

'Dua dewa telah berkumpul di satu tempat.' 

Pertemuan dua dari lima prajurit terkuat yang memiliki kata dewa dalam gelar mereka. 
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Pria bertopi bambu, yang menilai Chun Yeowun bukanlah lawan yang mudah, 
meningkatkan energinya. 

Zat yang lengket dan kental! 

"Kuak!" 

"A-energi apa?" 

Dengan energinya, para prajurit kultus berlevel lebih rendah terhuyung-huyung saat udara 
menjadi berat bagi mereka. 

Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terperangkap. 

Bahkan Ko Wanghur dan Superior Master lainnya merasakan hal yang sama. 

"I-monster itu." 

Dia adalah seseorang yang bisa menghancurkan kerumunan hanya dengan energinya. 

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memblokir 5000 pasukan Yulin sendirian. 

Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, tidak hanya memblokir, dia juga bisa memusnahkan 
mereka. 

Semua orang melihat mereka berdua dengan wajah tegang. 

Chun Yeowun membuka mulutnya. 

"Fakta bahwa kamu meninjuku dua kali berarti kamu tidak punya niat untuk berbicara, 
kan?" 

Jika tidak ada permusuhan, dia akan mencoba berbicara terlebih dahulu. 

Namun, dia menyerang dua kali tanpa mengetahui apakah pria itu lawan atau bukan. 

Tapi, bertentangan dengan harapan mereka, pria itu membuka mulutnya untuk menjawab. 

Drrr! 

Pria di bawah tangannya gemetar. 

Bahkan sebelum diserang olehnya, pria berbaju hitam itu mengalami mutasi, dan sekarang 
dia kembali ke keadaan semula. 

Saat pria bertopi bambu mundur tiga langkah, pria berbaju hitam berdiri. 

"Ugh! Bajingan! Beraninya kau menghancurkanku!" 
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Dia menggerutu dengan suara penuh ketidaksenangan saat dia melihat pria bertopi bambu, 
membuat yang terakhir mengarahkan jarinya ke gunung. 

"Kaulah yang pertama kali mencoba melanggar sumpah. Kembalilah sekarang!" 

Saat itu, dia berteriak. 

"Aku akan melakukan apa yang aku ... batuk!" 

Segenggam darah menyembur keluar dari mulut pria berbaju hitam itu. 

Dia mengira itu adalah luka dalam yang disebabkan oleh pria bertopi bambu yang 
menghancurkannya, tapi bukan itu. 

Pria itu membuat wajah seolah-olah dia tidak mengerti sesuatu. Dia berpikir bahwa 
tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula. 

'Bukankah lukanya sudah sembuh?' 

23 tebasan yang dia derita telah benar-benar diregenerasi. 

Namun, bagian-bagian di mana dia dipukul masih berdenyut-denyut. 

Melihat Chun Yeowun, dia mendengus. 

Melangkah! 

"Aku tahu itu, bajingan! Kamu menyerap inti dari binatang roh yang jatuh!" 

'Binatang roh yang jatuh?' 

Chun Yeowun mengerutkan kening pada kata-kata yang tidak dikenalnya. 

Yang dia lakukan hanyalah menggunakan Kekuatan Setan Langit dari keempat qi yang dia 
miliki. 

"Apa yang kamu maksud dengan jatuh?" 

"Beraninya kau menanyakan itu padaku!" 

Mendengar pertanyaan Chun Yeowun, pria itu melangkah ke arahnya dengan seringai 
jahat, tetapi pria bertopi bambu menghentikannya dengan memegang bahunya. 

"Berhenti." 

"... jika kamu tidak melepaskan tanganmu dari bahuku, aku akan memotong jarimu dan 
membuangnya." 
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Itu aneh. 

Pria itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. 

Namun, meski diancam, pria itu tidak melepaskannya. 

"Jika Anda tidak mengusir energi itu, Anda tidak akan bisa memenuhi sumpah. Apakah itu 
tidak penting bagimu?" 

Kejut! 

Alis pria itu terangkat mendengar kata sumpah. 

Seolah-olah kata sumpah adalah semacam pembatasan. 

Pak! 

Pria itu mengibaskan tangan di bahunya dengan kasar dan bergumam sambil 
menenangkan amarahnya. 

"Sialan kau bajingan. Sebaliknya, aku pasti akan membunuhmu." 

Setelah kata-kata itu, dia melirik Chun Yeowun dan pindah ke Gunung Changbai dengan 
marah. 

Tapi tidak mungkin Chun Yeowun akan meninggalkannya sendirian. 

Pertanyaan Chun Yeowun tidak dijawab, dan identitasnya tidak diketahui. 

Ketika Chun Yeowun mencoba bergerak, pria bertopi bambu menghentikannya. 

Bang! 

Saat itu, Chun Yeowun maju selangkah. 

Pada saat itu, seolah-olah ada riak di tanah, yin membumbung tinggi, menciptakan embun 
beku di tanah. 

Jrr! 

Sebuah batu besar muncul dari tanah dan menghalangi pria yang sedang menuju gunung. 

Mata pria yang nyaris tidak bisa menahan amarahnya berubah menjadi merah. 

"Kamu bajingan sombong! Apakah Anda memblokir saya dengan es? " 

Es bisa langsung pecah. 
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Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerangnya sekaligus. 

Dentang! 

"Apa ini?" 

Es yang seharusnya pecah tidak pecah. Sebaliknya pedang panjang memantul darinya. 

Pria itu bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. 

Bang! 

Dia memukul es dengan tinjunya. 

'Ada apa dengan es itu?' 

Pedang es yang dibuat sebelumnya tidak sekuat itu. 

Namun, batu es ini sangat keras, seolah-olah itu batu. 

Tidak alami. 

Tidak seperti pedang es, batu es ini terbuat dari esensi teknik Ice Cold of Heaven, dan 
memiliki kekuatan untuk menangkap bahkan binatang roh di dalamnya. 

'Bajingan itu! Dia menyerap inti, tetapi apakah dia benar-benar manusia? Jika saya tidak 
mengubah tubuh saya, saya tidak akan bisa bangun.' 

Berhamburan! 

Selain itu, serangan terakhir Chun Yeowun mengganggu gerakannya. 

Dia bisa saja menjauh dari es, tetapi dia ingin menghancurkannya dan kemudian pindah. 
Saat itulah, dia merasakan energi dari belakang. 

'Hah?' 

Ketika dia berbalik, Chun Yeowun menjulurkan pedangnya. 

"Aku tidak pernah bilang aku akan melepaskanmu." 

Astaga! 

Pedang besar tak terlihat yang berdiri seperti perisai di depan Chun Yeowun beberapa saat 
yang lalu sekarang ditujukan padanya. Tetapi, Woong! 

Pria bertopi bambu memblokir pedang saat dia menggerakkan tangannya dan memutarnya 
sebelum mengirimnya ke bawah. 
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'Dia menghentikan pedang tak terlihat itu?' 

Dan itu bukanlah akhir. 

Kwang! 

Ketika pria itu mendorong pedang ke tanah, tanah bergetar. 

Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa hanya jika yin terus-menerus dilepaskan, 
kekakuan batu akan dipertahankan. 

"Buru-buru." 

"Ck!" 

Pria berbaju hitam mengerutkan kening pada kata-kata pria bertopi bambu dan menginjak 
es, dan melompat pergi. 

apa! 

"Siapa bilang kamu bisa?" 

Ketika Chun Yeowun mengangkat tangannya, banyak pedang es muncul di udara. 

Dan saat dia mencoba melepaskannya, pria bertopi bambu itu bergerak, menjulurkan 
tinjunya ke arah Chun Yeowun. 

Pang! 

Suara udara yang robek bisa terdengar dengan jelas. 

'Ini?' 

Itu tampak seperti pukulan ringan, tapi tidak. 

Tinju itu terentang banyak, dan efek serta kekuatannya tidak berkurang. 

Seolah-olah gunung berapi yang mengamuk meledak. 

'Saat kami mencapai akhir Tingkat Master Ilahi, kami fokus pada kemampuan efektivitas 
satu hal daripada teknik yang tidak berguna. Anda tidak bisa menghentikan saya dengan 
gerakan kikuk itu.' 

Begitu dia selesai, tidak ada yang bisa berdiri di depannya dengan benar. 

Berbeda dengan pukulan sebelumnya, pukulan ini sulit untuk ditanggapi. 
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Jika pemuda itu benar-benar seorang Guru Ilahi, maka perbedaan antara dia dan pemuda 
itu harus dirasakan. 

'Tersenyum?' 

Chun Yeowun, yang seharusnya terkejut, tersenyum. 

Dan sesuatu yang unik terjadi. 

Sebuah pedang hitam tak terlihat yang ganas lahir di tangan Chun Yeowun, dan semua 24 
bentuk Seni Pedang Dewa Iblis ditujukan pada satu titik. 

'!?' 

Pria bertopi bambu menyadarinya. 

Penyatuan yang membawanya beberapa dekade sudah dibuka oleh pemuda di depannya. 

Dalam sekejap, pedang di tangannya, yang terbentang semuanya mengarah ke satu titik. 

Kwang! 

Seolah-olah sebuah bom meledak, kekuatan keduanya mengguncang tempat di sekitar 
mereka. 

Akibat dari itu adalah para anggota Sekte Iblis didorong menjauh. 

Astaga! 

"A-apa akibatnya?" 

"Euk!" 

Beberapa terpental. 

Kemampuan para petarung mengalahkan para pejuang lainnya. 

Ketika debu jatuh, sebuah lubang besar dengan radius lima kaki terbentuk di mana kedua 
serangan itu bertabrakan. 

"Tu-Tuan?" 

Para kultus memeriksa untuk melihat apakah Tuhan mereka baik-baik saja. 

Saat debu bergerak, sosok yang berdiri di tengah adalah Chun Yeowun. 

Asap seperti kabut naik dari tubuh bagian atas Chun Yeowun seolah-olah itu mengusir 
energi lawan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia mundur tiga langkah, dan sepertinya ada beberapa bentrokan. 

"Apakah Tuhan kita memukulnya? Ah!" 

Mereka menemukan pria itu sepuluh langkah jauhnya. 

Wajahnya terungkap di bawah topi bambu yang robek. Dia adalah seorang pria paruh baya 
dengan rambut putih bersih dan wajah yang kuat. 

Kabut asap juga muncul dari dada pria paruh baya itu. 

Melihat darah mengalir di bibirnya, dia pasti menderita luka dalam. 

Sst! 

Pria itu menyeka darah dengan lengan bajunya. 

Dia tidak bisa bergerak untuk sesaat. 

'Saya mencoba untuk menekannya segera karena tekniknya tampak buruk, tetapi saya 
didorong kembali oleh serangan balik.' 

Inilah yang terjadi dalam waktu singkat pertukaran. 

Saat pedang Chun Yeowun datang untuknya, dia mencoba untuk menendang bahu kanan 
Chun Yeowun. 

Chun Yeowun, yang menghindarinya, memukul pria itu di bagian atas tubuhnya. 

Pupuk! 

'Tidak?' 

Dia berpikir bahwa Chun Yeowun akan dibuang ketika pukulannya mengenainya, tetapi 
tinjunya mulai menjadi dingin. 

Pada saat ragu-ragu, pedang Chun Yeowun menembus dadanya. 

Akibatnya, dia terdorong mundur sepuluh langkah. 

'Energinya tidak mungkin untuk dipahami. Dia sulit untuk didorong.' 

Dia menemukan jawabannya dalam pertukaran pukulan singkat. 

Srrr! 

Chun Yeowun, yang telah mengusir energi pria paruh baya yang menggali ke dalam 
tubuhnya, menatapnya. 
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'Dia mampu menyatukan semua energinya dan berkonsentrasi untuk mengeksekusinya 
dengan sempurna?' 

Itu mengagumkan. 

Chun Yeowun mengerti itu. 

Seni Pedang Dewa Iblis didasarkan pada Kekuatan Pedang Iblis Langit. 

Itu diberi hak untuk bergerak bebas. 

'Setiap pukulan bertujuan untuk kematian.' 

Pria di depan Chun Yeowun ini adalah lawan terberat yang pernah dia temui. 

Tidak berlebihan untuk memanggilnya yang terkuat. 

Untuk menjadi sekuat itu tanpa inti, dia adalah orang yang hebat, bahkan jika dia adalah 
musuh untuk saat ini. 

Energi Chun Yeowun, yang meningkat saat ia memperoleh empat inti, melebihi pria itu. 

Namun, pria paruh baya di depannya, yang tidak mengambil satu inti pun dan mencapai 
level ini, terpuji. 

'Berapa lama dia berlatih untuk mencapai level itu?' 

Mungkin dia adalah orang yang berbakat. 

Sampai batas tertentu, mereka berhasil memahami satu sama lain. 

Pria itu santai dan berjalan. 

"Sudah lama sekali. Karena aku bertarung dengan benar." 

Dia mengepalkan tinjunya dan berbicara, mengeluarkan energinya dengan benar. 

"Tidak adil bagi saya untuk tidak menggunakan kekuatan penuh saya melawan seorang 
pejuang seperti Anda. Ini pertama kalinya dalam beberapa dekade aku harus menggunakan 
Void Punch." 

Chun Yeowun juga mengakui lawannya. 

Dan pria itu menerimanya, bukan sebagai tamu tak diundang ke gunung, tetapi sebagai 
lawan sejati. 

Astaga! 
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Energi meningkat di kedua kepalan tangan pria itu, yang memperingatkan. 

"Mulai sekarang, kehilangan sedikit konsentrasi, dan kamu akan mati." 

Sudah lama sejak dia bertarung dengan benar, jadi dia ingin menggunakan semua 
keahliannya. 

Itulah yang dimaksud dengan peringatannya. 

Mendengar itu, Chun Yeowun menjawab. 

"Kata-kata itu. Kembali padamu." 

Segera setelah itu selesai, ruang di sekitar Chun Yeowun bergetar, dan energinya mulai 
mengembun. 

Tiga pedang tak terlihat diciptakan dalam sekejap. 

Ketiganya memiliki atribut yang berbeda. 

Meretih! Jjjjk! Suar! 

Mereka adalah pedang qi guntur hitam, pedang qi es hitam, dan pedang qi api hitam. 

Benar-benar berbeda dari qi pedang biasa. 

Saat Chun Yeowun sedikit menggerakkan tangannya, ketiga pedang itu mengarah ke lawan. 

"Sedikit kecerobohan, dan kamu akan mati. Dewa Timur." 

Peringatan itu tidak mengandung kebohongan. 

'... menyembunyikan kekuatan, kami berdua melakukan hal yang sama.' 

Ketegangan berdiri di mata Dewa Timur, yang melihat tiga pedang yang dikaitkan 
mengamuk dengan energi. 

Source : 
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Chapter 453 
453: Demon God vs. God of the East (2) 

'Hah... apakah itu berarti apa yang dia tunjukkan pada orang tua ini bukanlah kekuatan 
penuhnya?' 

Melihat tiga pedang tak kasat mata melayang di sekitar Chun Yeowun, mantan Tuan Chun 
Inji tidak bisa tidak kagum. 

Pedang tak kasat mata itu sendiri mengejutkan, tetapi untuk membuat pedang tak kasat 
mata, semua dengan atribut berbeda, adalah sesuatu yang lain. 

Atributnya adalah qi guntur, qi api, dan qi es. 

'Saya tahu bahwa dia menyerap inti, tetapi mungkinkah satu tubuh menangani begitu 
banyak atribut berbeda pada saat yang bersamaan?' 

Dalam keadaan normal, itu benar-benar mustahil. 

Namun, itu adalah energi Setan Langit yang memungkinkan. 

Energi yang diambil dari Imoogi adalah energi Setan Langit, dan itu sangat penting. Energi 
itulah yang membuat tiga atribut berbeda menjadi selaras. 

'...konfrontasi ini akan benar-benar memutuskan siapa yang terbaik.' 

Di antara lima prajurit terkuat lainnya, tidak ada yang bisa mengalahkan Dewa Iblis. 

Dan jika Dewa Timur diturunkan, maka Chun Yeowun akan benar-benar menjadi yang 
terkuat di dunia. 

Tapi itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. 

Bahkan sebelum mantan Lord, Chun Inji menjadi salah satu dari lima pendekar terkuat, 
Dewa Timur telah mempertahankan posisinya. 

Dan tidak ada yang menghadapinya. 

'Hati-hati. Yeowun-ah.' 

Karena hanya bersorak yang bisa dia lakukan, dia mencoba yang terbaik dalam hal itu. 

Keduanya saling berhadapan dengan kekuatan penuh mereka, tidak ada satu orang pun 
yang bergerak. 
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Ada pepatah yang mengatakan bahwa master sejati melawan pertempuran tak terlihat 
melalui visi mereka. 

Mata Chun Yeowun dan Dewa Timur terus-menerus bergerak seolah-olah mereka sibuk 
melihat kebenaran satu sama lain. 

'Setelah menerima serangan, celahnya benar-benar hilang.' 

Wujud Dewa Timur telah menjadi sempurna. 

Sulit untuk menemukan satu tempat yang bisa diserang. 

Tetapi bahkan Dewa Timur pun sama. 

'Pedang itu berbahaya.' 

Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang tak terlihat dengan atribut. Selain itu, setiap 
atribut tampaknya bercampur dengan energi hitam ganas itu. 

Mungkin apa yang dia lakukan sebelumnya tidak bisa menghentikan mereka. 

'Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan.' 

Keuntungan terbesar dari Martial Void Fist adalah pertahanannya yang sempurna. 

Dan jika pertahanan itu tidak berhasil, pertempuran akan sulit. 

Dalam konfrontasi visi, Dewa Timurlah yang bergerak lebih dulu. 

apa! 

'Jika saya menangani tiga pedang dengan benar, itu akan seperti menangani tiga master 
yang berbeda. Jika itu masalahnya, jawabannya adalah tetap dekat dan tidak memberinya 
celah.' 

Dewa Timur, yang menyimpulkan pikirannya, dengan cepat bergerak tiga langkah lebih 
dekat ke Chun Yeowun. 

Ruang berputar saat dia mengangkat tinjunya. 

Pang! 

Pada saat yang sama, seolah-olah dia mengendalikan angin, tekanan meningkat, dan itu 
menghantam Chun Yeowun. 

'Ini angin. Namun....' 
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Chun Yeowun menggerakkan tangan kanannya dengan ringan. 

Pedang tak kasat mata dengan qi es hitam berputar dan melindungi Chun Yeowun dari 
tornado yang mendekat. 

Itu bukan akhir. 

Saat Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya ke depan, pedang qi guntur hitam 
menembus pusat tornado dan bergerak menuju Dewa Timur. 

Meretih! 

"Itu terlihat seperti guntur qi." 

Angin digunakan sebagai pengalihan. 

Jika Chun Yeowun hanya fokus memblokir tornado dengan pedang esnya, Dewa Timur 
akan langsung memukulnya. 

'Dia memperhatikan?' 

Karena idenya gagal, Dewa Timur menggerakkan tangan kirinya membentuk lingkaran. 

Dengan memutar ruang, pedang qi guntur yang bergegas untuknya bertabrakan 
dengannya. 

Pang! 

Sebuah suara retak bergema. 

Dengan itu, pedang qi guntur hitam tidak bisa bergerak lebih jauh dan berhenti. 

"Itu diblokir." 

Tidak seperti pedang biasa yang tidak terlihat, itu tidak dibatalkan, melainkan hanya 
berhenti bergerak maju. 

Jika itu masalahnya, maka bertahan itu mudah. 

Ketika hal yang paling menakutkan tidak terjadi, Dewa Timur merasa lega dan mencoba 
memberikan pukulan lain kepada Chun Yeowun. 

Itu dulu, 

Meretih! 

Pedang qi guntur hitam, yang berhasil dia hentikan, menusuknya dan menyerangnya. 
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Bingung, Dewa Timur melangkah maju. 

Grr! 

Fragmen tanah pecah dan bangkit, menghalangi pedang qi guntur yang mendekat. 

Namun, dia tidak punya pilihan selain mundur beberapa langkah ke belakang saat batu 
yang dihancurkan oleh pedang dikirim terbang ke arahnya. 

'Apakah tidak mungkin untuk menghentikan mereka?' 

Energi dari pedang tak terlihat dilepaskan, tetapi bukan petir. 

Dia mencoba untuk memilih satu pedang dengan memfokuskan padanya dengan 
kemampuannya, tetapi jika pedang itu bisa bereaksi seperti itu, maka akan sulit untuk 
diblokir. 

Kejut! 

"Ini!" 

Pedang api hitam tak terlihat yang terbang di atasnya datang meluncur ke arahnya. 

Pedang ini terlihat lebih ganas. 

Api! 

Pedang qi api hitam bergerak dalam lintasan yang indah, dan pedang itu datang. Itu datang 
saat membuka Seni Pedang Dewa Iblis. 

'Dapatkah pedang tak terlihat digunakan seperti ini?' 

Dia mengerutkan kening saat dia melihat pedang itu bekerja dengan sendirinya. 

Lintasan pedang api hitam qi tak terlihat yang masuk bukanlah sesuatu yang bisa dicegah 
dengan mendistorsi ruang. 

'Ini bukan apa-apa. Pukulan Kekosongan Bela Diri. Ruang kosong!' 

Tatatata! 

Saat Dewa Timur melebarkan jarak, dia menggerakkan tangannya. 

Lingkaran tak terlihat lahir di ruang di mana tangannya bersentuhan, mereproduksi teknik 
sebelumnya Api! Papa! 
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Pedang qi api hitam bertabrakan dengan ruang yang terdistorsi, menyebabkan banyak 
kehancuran. 

Itu hanya dua teknik yang bertabrakan, namun seluruh tempat dirusak. 

Tatak! 

"Wow!" 

Dewa Timur didorong mundur sekitar enam langkah. 

Dengan membuka Void Fist, dia harus mengkonsentrasikan semua kemampuannya ke satu 
titik, dan dia berhasil menghentikan pedangnya bergerak, tapi pertahanannya akhirnya 
kalah. 

Chun Yeowun juga menjadi korban. 

Menyengat! Menyengat! 

Chun Yeowun mengerutkan kening pada rasa sakit yang menjalar di tangannya. 

'Apakah dia memfokuskan kemampuannya dengan energi tak terlihat?' 

Berkat itu, qi api hitam dan pedang qi guntur hitam bertabrakan dan dihancurkan, dan 
kejutan darinya mengalir kembali padanya. 

Namun, tubuh Chun Yeowun, yang menyerap empat inti, tidak sempurna. 

Semua luka internal yang dia terima dari energi yang tiba-tiba kembali dengan cepat 
sembuh. 

Tidak perlu bagi Nano untuk menyembuhkan diri sendiri. 

Meretih! 

Sekali lagi, pedang tak terlihat yang terbuat dari qi guntur hitam dan qi api hitam muncul. 

Dia masih memiliki banyak energi internal. 

Menetes! 

Tapi itu tidak berlaku untuk Dewa Timur. 

Butir-butir keringat menetes dari dahinya, dan lengannya gemetar. 
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Saat dia terus menggunakan Martial Void Fist, energi internalnya habis dengan cepat, dan 
di atas itu, dia menggunakan kemampuan mentalnya dengan memfokuskan serangannya 
pada satu titik dan melawan seorang pria yang berada di level Divine Master. tidak mudah. 

"Haa..." 

Saat melihat Chun Yeowun, yang tampaknya baik-baik saja, Dewa Timur mendecakkan 
lidahnya. 

'Saya dalam masalah.' 

Dia bisa menampilkan energi yang sama seperti Chun Yeowun dalam pertempuran. 

Namun, dia tidak memiliki stamina yang dimiliki Chun Yeowun, itulah sebabnya dia berada 
dalam posisi yang kurang menguntungkan. 

'Apakah itu berarti energi internalnya tidak habis?' 

Rasanya seperti dia berurusan dengan binatang roh. 

Tidak seperti manusia, binatang roh adalah milik alam dan tidak pernah kehabisan tenaga. 

Chun Yeowun, yang mengambil empat inti, memiliki sejumlah besar energi yang bisa 
mendekati tak terbatas. 

Dewa Timur menggelengkan kepalanya pada pemikiran itu. 

'Saya tidak punya pilihan lain selain menawarkan daging saya untuk mengambil tulang-
tulangnya.' 

Beberapa pengorbanan tidak bisa dihindari untuk menang. 

Bertekad, dia melemparkan pukulan. 

apa! 

Dewa Timur mengulurkan tangannya ke arahnya. 

'Ini?' 

Melihatnya bergegas masuk, Chun Yeowun menyadari bahwa lawannya ingin 
memenangkan pertempuran dengan pukulan terakhir. 

Mengingat kerugian yang dimiliki Dewa Timur, itu adalah pilihan yang wajar untuk dibuat. 

'Hancurkan tiga pedang tak terlihat secara bersamaan dengan Tinju Tak Terlihat dan 
kemudian kalahkan dia dengan Tinju Bela Diri.' 
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Itu adalah taktik yang sederhana, tetapi salah satu yang bisa merenggut nyawanya. 

Ketika pedang tak terlihat dengan atribut yang berbeda semua terkonsentrasi padanya, dia 
harus mengatasi kekuatan mereka dan akibat dari setiap bentrokan sebelum Chun Yeowun 
dapat bereaksi dan menjatuhkannya. 

'Saya datang!' 

Zat yang lengket dan kental! 

Dia siap berkorban. 

Tujuannya adalah pedang tak terlihat, yang tiba-tiba menyerbunya. 

Tapi itu terasa aneh. 

Saat dia semakin dekat dengan Chun Yeowun, ketiga pedang itu berhenti bergerak. 

Dia tidak tahu apa triknya, tetapi semakin dekat dia, semakin menguntungkan bagi Dewa 
Timur. 

Tanpa membuka Tinju Tak Terlihat, dia bisa melanjutkan ke langkah kedua. 

Itu sampai Chun Yeowun membuka mulutnya. 

"Berkat kamu, aku belajar sesuatu yang baik." 

'?' 

Dia bertanya-tanya apa artinya itu, tetapi ketiga pedang itu tiba-tiba mengarah padanya. 

'Apa yang dia lakukan... !?' 

Mata Dewa Timur bergetar. 

Zat yang lengket dan kental! 

Di antara mereka, pedang dengan qi guntur hitam memiliki energi terkonsentrasi di 
ujungnya. 

Chun Yeowun, yang sedang belajar menyatukan 24 bentuk pada satu titik, masih berusaha 
menyempurnakannya. 

Dan sekarang, dia bermaksud untuk membukanya dengan pedang tak terlihat dengan 
atribut. 

Drrr! 
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Lingkungan Chun Yeowun bergetar. 

Ketika ruang bergetar, energi luar biasa yang cukup kuat untuk mengguncang bumi 
terkonsentrasi pada satu titik. Dewa Timur, yang ingin mengalahkan Chun Yeowun, harus 
membatalkan rencananya untuk membela diri dari pedang. 

'Hindari, aku harus menghindari tertabrak.' 

Dia tahu bahwa pedang itu tidak bisa dihentikan lagi. 

Saat itulah dia mencoba memperlebar jarak. 

Bang! Meretih! 

Cahaya menyilaukan meletus dari pedang qi guntur hitam, yang meraung seperti guntur. 

Itu tampak seperti sinar petir yang akan keluar dari mulut naga. 

Pedang qi guntur hitam tampak seperti ingin menghancurkan semua yang ada di dekatnya. 

Kwakwakwang! 

Kecepatannya bisa dianggap kilat, dan Dewa Timur mungkin tidak bisa menghindarinya. 

'Kuak!' 

Dengan tinju kanannya, dia mencoba mengeluarkan Martial Void Fist agar tidak menerima 
damage. 

Ketika dia mengangkat tinjunya, ruang di sekitarnya bergetar, menyebabkan riak di tanah. 

Woong! 

Pada saat yang sama, pedang qi guntur hitam milik Chun Yeowun masuk. 

Kwaak! 

"Kak" 

Saat kedua teknik bertabrakan, darah menyembur keluar dari mulut Dewa Timur. 

Dengan jumlah energi, yang beberapa kali lipat dari dirinya sendiri, menyebar dari pedang, 
dia akhirnya menerima kerusakan. 

Jika dia terus berusaha menahan pedang dan energinya, dia akan tersapu dan mati. 

'I-ini tidak masuk akal.' 
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Dengan seluruh energinya, dia mengangkat tinjunya, yang menyebabkan riak. 

Wook! 

"Kuak!" 

Harga yang harus dia bayar sangat berat. 

Tulang dan otot tangan kanannya terpelintir, membuatnya sulit untuk mengangkatnya. 

Tapi berkat itu, pedang qi guntur hitam yang membidiknya dibelokkan ke atas. 

Grrr! 

Pencahayaan pedang qi guntur menghantam puncak gunung yang ada di belakangnya. 

Gemuruh! 

Batu-batu berjatuhan dari puncak gunung. 

Sebuah lubang dibor ke dalamnya. 

Para kultus yang melihat konfrontasi tidak bisa tidak terkejut dengan jumlah kekuatan 
yang dihantam oleh puncak gunung. 

"Ya Tuhan..." 

"Tidak, itu konyol!" 

"Melalui gunung !?" 

Itu adalah kekuatan seperti monster. 

Dewa Timur, yang nyaris tidak berhasil lolos dari serangan, meraih bahu kanannya dan 
memutarnya dengan kasar. 

"Ugh... celana..." 

Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. 

Matanya bergetar saat mereka melihat Chun Yeowun, mengarahkan qi api hitamnya yang 
tak terlihat dan pedang qi es hitam ke arahnya. 

"Memang, kamu hebat. Coba hentikan ini juga. Aku akan menembak mereka dengan cara 
yang sama lagi." 

'Apa!?' 
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Mendengar kata-kata itu, wajah Dewa Timur menjadi pucat. 

Jika pedang tak terlihat yang memiliki kemampuan seperti itu terus menyerangnya, itu 
berarti lawannya masih memiliki banyak energi untuk digunakan. 

Source : 
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Chapter 454 
454: The Fallen Spirit Beast (1) 

Dewa Timur bingung. 

Butir-butir keringat terbentuk di dahi Chun Yeowun saat dia melihat lawannya. 

Teknik yang digunakan Chun Yeowun memiliki banyak tumpang tindih, dan jumlah energi 
yang dikonsumsinya tidak sedikit. 

Sekitar tiga perempat dari energi yang dihasilkan setelah mengambil inti akan dikonsumsi. 

'Huu... memasukkan dua atribut ke dalam satu pedang tak terlihat tidaklah cukup, dan 
memusatkannya pada satu titik akan menjadi pemborosan besar.' 

Untuk saat ini, tiga atau empat kali adalah batasnya. 

Namun, kekuatannya berada di luar imajinasi, melukai tangan kanan Dewa Timur, dengan 
serangan kecil juga. 

Itu benar-benar teknik yang menakutkan untuk dihadapi. 

"Memang, kamu hebat. Coba hentikan ini juga. Aku akan menembak mereka dengan cara 
yang sama lagi." 

Chun Yeowun mengucapkan kata-kata itu. 

Jika itu adalah orang normal, Chun Yeowun akan membunuh mereka, tetapi karena Dewa 
Timur itu hebat dan dia mengakui kekuatan dan kemampuan orang yang mencapai 
semuanya dengan kekuatannya sendiri, dia mengatakan itu. 

Meskipun dia mencegah Chun Yeowun memasuki gunung, dia tidak ingin mempertaruhkan 
nyawanya melawan pejuang sejati seperti Dewa Timur. 

Niat Chun Yeowun tampaknya berhasil sampai batas tertentu. 

'... jika ada serangan ofensif lain seperti itu, memblokirnya tidak mungkin.' 

Selain itu, satu lengannya terpelintir, dan otot-ototnya tampak tegang, sehingga sulit 
baginya untuk bertarung. 

Dalam hal pendekar pedang, itu seperti memegang pedang yang patah. 

Namun, jika tujuan dari konfrontasi ini hanya untuk bersaing untuk menang dan kalah, 
maka menerima kekalahan adalah yang terbaik. 
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"Pertempuran ini dimenangkan olehmu. Seperti yang dikatakan, air lama Sungai Yangtze 
didorong ke depan karena air baru yang lebih kuat. Kamu lebih kuat dari Chun Majong dari 
kultusmu." 

"Tuan Chun Majong?" 

Chun Yeowun mengerutkan kening mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Dewa 
Timur. 

Itu adalah nama yang sudah sering dia dengar. 

Itu pasti nama seorang Lord masa lalu. 

'Tidak. Apakah Dewa Timur mengenal ayahku?' 

Chun Inji, yang mendengar kata-katanya, matanya melebar. 

Chun Majong adalah mantan Lord dan ayahnya. 

Ketika Chun Inji aktif dalam kultus, dia tahu bahwa Dewa Timur adalah salah satu dari lima 
prajurit terkuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan ayahnya. 

'Berapa umur ... ugh.' 

Meskipun dia memiliki rambut putih, dia hanya terlihat seperti pria paruh baya. 

Bahkan jika dia kembali ke usia yang lebih muda, pria ini harus berusia lebih dari seratus 
tahun. 

'Dia adalah seorang pejuang dari generasi yang sama dengan kakek buyut. Itulah mengapa 
seni bela dirinya begitu murni.' 

Pria itu telah mencapai titik ini dalam hidupnya karena kemampuannya. 

Dan dia sangat terampil karena usianya. 

Dan pemahamannya tentang Chun Yeowun dan anak buahnya mungkin karena dia sudah 
pernah bertemu dengan sekte di masa lalu. 

"Ha..." 

Dewa Timur, yang menahan napas, menghela nafas. 

Meskipun dia mengakui kemenangan lawannya, matanya penuh tekad, dia tidak mau 
menyerah. 

Mengapa dia mencoba menghentikan orang memasuki Gunung Changbai? 
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"Kamu berkenalan dengan kakek buyutku?" 

Ketika dia menyadari berapa usia pria itu, Chun Yeowun menunjukkan rasa hormatnya 
kepadanya. 

Untuk itu, pria itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. 

"Kami tidak berkenalan. Kami baru saja bertanding beberapa kali." 

"Itu bisa dianggap sebagai hubungan juga. Tapi yang ingin saya ketahui adalah mengapa 
Anda menghentikan kami memasuki Gunung Changbai. " 

Menanggapi pertanyaan Chun Yeowun, Ark Wui mengerucutkan bibirnya sebelum 
membukanya. 

"Di sini, di Gunung Changbai, ada makhluk yang tidak bisa dipegang orang lain. Saya 
menjaga tempat ini untuk mencegah orang-orang bertemu dengan makhluk-makhluk itu." 

'Ah!' 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Kata-kata Master Wu Chun dari Kuil Shaolin itu benar! 

Bukannya dia menghentikan orang. Sebaliknya Ark Wui berusaha melindungi orang dari 
sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. 

"Apakah kamu berbicara tentang yang bermata gila itu?" 

Jelas, pria itu berbahaya. 

Kekuatan yang dia miliki benar-benar berbeda dari prajurit biasa, dan ini adalah pertama 
kalinya Chun Yeowun mengalami niat membunuh dengan begitu banyak kebencian. 

Dia adalah seseorang yang bisa disebut Pembawa Kematian Hebat. 

Atas pertanyaan Chun Yeowun, Ark Wui menjawab. 

"Ha... benar. Itulah keberadaan yang berbahaya karena telah bekerja keras dalam 
kebencian, kemarahan, dan niat membunuh selama bertahun-tahun." 

Saat itu, Chun Yeowun bertanya. 

"Memang, keberadaannya, jadi tidak memiliki tubuh manusia?" 

Saat itu, Ark Wui tampak bermasalah. 
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Pertempuran dihentikan dengan tiba-tiba, tetapi karena dia sudah bertarung, Ark Wui 
tidak punya pilihan selain memberitahunya. 

Terutama karena tubuhnya berubah. 

'Kebetulan ... binatang roh yang jatuh?' 

Itu adalah pemikiran yang aneh, tapi itulah yang dia pikirkan. 

Ada banyak hal yang membingungkan, seperti cara pria itu menggunakan angin. Jelas 
terlihat seperti dia bisa mengendalikan angin. 

Bisa jadi pria itu menyerap inti dari Feng Bo (Macan Putih), tapi sepertinya itu bukan 
jawaban yang tepat. 

Melihat Gunung Changbai, tempat pria itu menghilang, kata Chun Yeowun. 

"Kamu bilang itu untuk mencegah orang menemukan keberadaan itu. Apa aku terlihat 
seperti sedang dalam masalah?" 

Ketika pertarungan dihentikan secara tiba-tiba, Chun Yeowun berada di atas angin. 

Selain itu, Chun Yeowun tidak habis-habisan. 

Ark Wui berpikir sejenak. 

'... orang ini tentu berbeda.' 

Dia bukan seseorang yang harus dilindungi. 

Ini adalah pertama kalinya ini terjadi, jadi dia khawatir tentang apa yang harus dia katakan. 

Dalam benaknya, dia ingat mutasi itu. 

'Selama saya tinggal dan menjaga tempat ini, saya berharap untuk mencegah orang keluar, 
berharap untuk pemurnian.' 

Jika matanya tidak salah, Ark Wui tidak mengalami penurunan keterampilan. 

Tapi kemudian, suatu hari, dia akhirnya menjadi lemah dan kalah dalam pertempuran 
melawan pria itu, dan dia akan berlari untuk membantai orang-orang Jianghu. 

'Memikirkannya, aku berharap mengirim orang itu ke neraka dengan tanganku sendiri.' 

Tapi itu lebih sulit dalam kondisinya saat ini. 

Itu adalah tahun kesepuluh, dan lengannya, yang terluka, tidak akan langsung sembuh. 
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Tentu saja, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, hasilnya tidak akan diketahui karena 
kondisinya saat ini, tetapi jika dia kalah, makhluk itu akan keluar dari gunung. 

Setelah menghela nafas, Ark Wui, yang telah tenggelam dalam pikirannya, membuka 
mulutnya. 

"Apakah tujuanmu juga merupakan inti dari binatang roh?" 

Sebuah pertanyaan langsung. 

Orang-orang yang datang ke Gunung Changbai hanya memiliki satu tujuan. 

Itu untuk mendapatkan inti dari binatang roh, Feng Bo, untuk meningkatkan kekuatan 
mereka. 

Terlepas dari faksi, itu adalah kebenaran. 

'Maukah Anda, seperti orang lain, menjelaskan validitas mengambil inti dengan suatu 
alasan?' 

Mereka yang mencoba mendapatkan inti semuanya sama. 

Mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, jadi 
mereka datang untuk mengambil intinya sendiri. 

Alasannya sama untuk semua orang. 

Tetapi, 

"Apakah menurutmu ada alasan lain untuk datang ke sini?" 

'Hah?' 

Chun Yeowun tidak menyangkalnya. 

Karena pasukan Yulin bersifat diplomatis, dia berpikir bahwa orang ini, yang tampak 
seperti Penguasa Sekte Iblis, akan menemukan beberapa alasan, tetapi dia tidak 
melakukannya. 

"... kamu bahkan tidak mencoba menyembunyikan keserakahanmu." 

Akan lebih baik seperti itu. 

Alih-alih mencoba membuat pembenaran yang salah, dia jujur. 

Tetapi, 
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"Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak core. Kenapa kamu begitu serakah? " 

Dia tidak bisa memahaminya. 

Keberadaan Feng Bo sudah terkenal, sehingga banyak orang mengincarnya. 

Namun, makhluk roh lainnya agak sulit ditemukan, dan jika dia bisa mengambil inti itu, 
maka dia tidak perlu mengincar yang satu ini. 

"Jika itu kamu, tidak ada seorang pun di Jianghu yang bisa menang melawanmu, jadi 
mengapa mengingini inti ini juga?" 

Selain itu, karena Chun Yeowun memiliki banyak inti, dia akan hidup untuk waktu yang 
lama. 

Tidak perlu keserakahan yang berlebihan seperti itu. 

Chun Yeowun berpikir serius tentang pertanyaan yang diajukan Ark Wui. 

'Dia tidak akan percaya jika aku mengatakan bahwa itu untuk mencegah Blade Lord 
mendapatkan keabadian.' 

Dia bahkan tidak mengatakan itu kepada bawahannya. 

Siapa yang akan percaya omong kosong itu? 

"Baru-baru ini, ada kebangkitan klan yang disebut Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang 
mulai tumbuh secara tiba-tiba. Kepala mereka bertujuan untuk kehidupan abadi..." 

Kwang! 

Saat itu, mereka mendengar raungan keras. 

Ark Wui tampak terkejut mendengar suara itu. 

Itu datang dari sisi gunung Changbai. 

Di puncaknya, ada sebuah danau yang luas, dan dia bisa melihat kolom air naik. 

Astaga! 

'Apa itu tadi?' 

Terkejut, dia melihat sekeliling saat suara itu bergema. 

"Growllll!" 

Suara harimau mengaum dari puncak gunung. 
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Chun Yeowun melihat ke sana dengan mata tajam. 

'Apakah itu... Macan Putih?' 

Itu bukan raungan yang bisa dihasilkan manusia. 

"Apakah dia melanggar sumpah?" 

Dia bingung sejenak pada gumaman yang tidak bisa dipahami dari Ark Wui, yang segera 
bergerak. 

Tat! 

Ekspresinya serius saat dia mencoba mencapai puncak. 

Di atas adalah tempat di mana pria itu tinggal. 

Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tangisan itu berarti bahwa sesuatu yang mengerikan 
telah terjadi. 

Astaga! Astaga! 

Saat dia bergegas, dia mendengar seseorang mengejarnya. 

Ark Wui melirik ke samping untuk melihat Chun Yeowun. 

Pertunjukan seni bela diri yang luar biasa. 

"Apakah itu Macan Putih?" 

Atas pertanyaan Chun Yeowun, Ark Wui menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. 

Chun Yeowun berbicara. 

"Sepertinya kita dipukul di belakang kepala oleh Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang saat 
kita bertarung." 

"Blade God Six Martial clan?" 

Kalau dipikir-pikir, Ark Wui telah mendengar orang-orang Yulin mengucapkan nama yang 
sama. 

Itu adalah sesuatu yang tidak dia khawatirkan karena siapa pun itu, dia tidak berniat 
membiarkan mereka masuk gunung. 

"Situasi sudah tidak terkendali. Itu harus dihentikan." 

"Akan berbahaya jika intinya jatuh ke tangan Blade God Six..." 
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"Tidak." 

"?" 

"Pria itu seharusnya tidak pernah diizinkan untuk berubah menjadi bentuk aslinya!" 

Chun Yeowun berpikir bahwa Ark Wui khawatir tentang inti yang jatuh ke tangan orang 
lain, tetapi apa yang dia dengar benar-benar tidak terduga. 

Tentu saja, dia pikir itu karena Ark Wui tidak tahu tentang Klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang. 

Dengan kekuatan mereka, berburu binatang roh bukanlah tugas yang sulit. 

Gooooo! 

"Ini ... apa-apaan ini?" 

Chun Yeowun memandang Gunung Changbai dengan mata gemetar. 

Awan gelap berkumpul di langit, yang tampak jernih hingga sedetik kemudian. 

Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut karenanya. 

Untuk itu, Ark Wui berbicara. 

"Itu adalah binatang roh yang telah hidup selama hampir seribu tahun dan telah naik 
peringkatnya. Monster yang seharusnya tidak pernah dilepaskan ke dunia ini." 

Menakutkan! 

Sebuah energi yang menghebohkan melanda gunung. 

Di atas puncak Gunung Changbai, yang tertutup awan gelap, seekor harimau yang sangat 
gelap dan besar muncul. 

Source : 
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Chapter 455 
455: The Fallen Spirit Beast (2) 

Feng Bo. 

Salah satu dari lima binatang roh. 

Di antara kelimanya, Feng Bo (Macan Putih) adalah satu-satunya binatang yang habitatnya 
diketahui. 

Di sebelah timur, di Gunung Changbai. 

Itu ditulis dalam salah satu dari Tiga Buku Besar. 

Banyak detail dari lima binatang roh dijelaskan dalam buku yang disebut Kitab Roh. 

Namun, dikatakan bahwa mereka berlima, makhluk roh, hidup selama bertahun-tahun, dan 
ketika kekuatan spiritual mereka mencapai titik tertentu, mereka naik ke tingkat yang lebih 
tinggi. 

Itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka mencapai tingkat supremasi ketika 
mereka mencapai pencerahan dan naik ke alam para dewa. 

Ada bagian di dalamnya yang mengatakan bahwa orang normal atau bahkan master yang 
mengolah energi internal dapat memperoleh pencerahan dan berubah menjadi dewa. 

Contohnya adalah Penatua Jang Sambong dari klan Wudang. 

Astaga! 

Dekat pintu masuk gunung. 

Dua manusia melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. 

"Apakah yang kupikirkan itu benar?" 

Atas pertanyaan Chun Yeowun, Ark Wui mengangguk. 

Bayangan harimau raksasa yang terlihat dari jauh berada di bawah awan. 

Seperti yang tersirat dari nama Feng Bo yang berarti Macan Putih, keberadaan yang 
seharusnya berwarna putih dengan garis-garis hitam itu ditelan kegelapan. 

"Kegelapan hitam pekat." 
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"Karena dia tidak bisa naik, kekuatannya terkikis oleh kemarahan dan kebencian. Itu 
berubah menjadi itu." 

Ark Wui masih belum melupakan saat itu. 

Transformasi Macan Putih, yang menangis dalam kemarahan. 

Itu adalah proses di mana roh suci di dalam Gunung Changbai, yang dia tahu, berubah 
menjadi monster yang bisa menghancurkan segalanya. 

Chun Yeowun mengerutkan kening mendengar kata-kata Ark Wui. 

"Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat." 

Chun Yeowun melihat ke pergelangan tangan hitam di lengan kanannya. 

Pedang Setan Langit. 

Ketika dia pertama kali mendapatkannya, dia melihat seorang pria memotong tanduk 
Imoogi, yang akan naik ke surga sebagai seekor naga. 

Pada saat itu, tubuh putih Imoogi telah berubah menjadi gelap. 

Sosok misterius berbaju putih itu menghilang, dan sebagai gantinya muncullah monster 
ganas yang dibunuh oleh Chun Ma. 

'Apakah Imoogi juga rusak?' 

Itu terlihat seperti itu. 

Binatang roh yang seharusnya mendapatkan kekuatan spiritual dan naik ke surga 
kehilangan nyawa mereka. 

"Harus seperti itu." 

Dia merasa bahwa Imoogi berbeda karena yang dia lihat hanyalah gambarnya. 

Namun, Imoogi, yang telah berubah menjadi monster, adalah sesuatu yang juga bisa 
membelah bumi dan langit. 

'... semakin saya tahu, semakin saya merasa seperti Chun Ma telah mencapai tingkat Dewa.' 

Begitu juga dengan kata 'Pedang', yang terukir di tablet lama. 

Dengan satu karakter, dia berhasil menaklukkan semua pendekar pedang. 

Pada tingkat apa itu mungkin? 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chun Yeowun, yang mengingat sesuatu, bertanya. 

"Apakah mungkin Macan Putih secara paksa dihalangi untuk naik?" 

Pada pertanyaan itu, ekspresi Ark Wui mengeras. 

Sepertinya beberapa hal telah terjadi. 

Chun Yeowun, yang berpikir itu pasti sesuatu yang pribadi, memutuskan untuk tidak 
bertanya lebih lanjut ketika Ark Wui membuka mulutnya dengan ekspresi pahit. 

"Dia kehilangan temannya yang berharga lebih dari seratus tahun yang lalu." 

"Teman?" 

"... Iya. Dia juga temanku." 

Seratus tahun telah berlalu, tetapi dia masih mengingatnya. 

Dia adalah kerabat dan teman yang dengannya hidup dan mati dapat dibagi. 

"Dia adalah orang yang menyenangkan sehingga bahkan penjaga Gunung Changbai, yang 
ditakuti semua orang, berbalik ke arahnya. Jika dia tidak mati sia-sia, ini tidak akan terjadi." 

Ark Wui merasa menyesal. 

Kematiannya memiliki banyak dampak. 

Sampai-sampai bahkan seekor binatang roh menyerah pada kenaikannya dan menjadi 
rusak. 

"Grrrrrr!" 

Raungan besar dari harimau bisa terdengar lagi. 

Saat dia melihat langit yang tertutup awan gelap, Ark Wui menggigit bibirnya saat dia 
melihat binatang buas itu marah. 

Pria yang tidak melanggar sumpahnya selama 100 tahun kembali ke tubuh aslinya. 

'Kenapa dia melanggar sumpah yang dia buat sendiri? Apa yang memprovokasi dia... kan?' 

Dia melihat ke puncak gunung. 

Dia meningkatkan energinya untuk mendapatkan pandangan yang jelas saat dia bergerak 
lebih cepat. 

Sementara itu, di puncak gunung. 
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Astaga! Menangis! 

Danau yang luas, yang memantulkan langit, diselimuti awan gelap yang mengayunkan 
ombak dengan keras. 

"Groooooooo!" 

"Wow!" 

"Telingaku!" 

Banyak prajurit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang berada di dekat danau, menutupi 
telinga mereka. 

Hanya gemuruh yang membuat perut mereka jatuh. 

Bahkan mereka yang seharusnya kuat berada di tanah batuk darah, sementara telinga 
orang lain berdarah. 

Gedebuk! Gedebuk! 

Pria berbalut perban itu melirik ke arah para prajurit yang telah jatuh. 

Dia bingung melihat bagaimana situasinya berubah. 

"Monster itu adalah Macan Putih?" 

Monster di depannya tingginya tiga puluh meter. 

Monster ini, dengan mata merah dan energinya yang ganas, berbentuk harimau, tetapi 
sangat berbeda dari Macan Putih yang pernah mereka dengar. 

Tak! 

"Haa... haa... sialan! Aku tidak tahu benda apa itu." 

Seorang pria tua botak duduk di sebelah pria berbalut perban. 

Pria tua itu berkeringat dingin sambil memegangi bahu kirinya. 

Lengan kirinya, berlumuran darah, terkoyak oleh cakar besar, dan sepertinya lengannya 
akan jatuh kapan saja. 

"Mantan Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" 

"Ah... adakah yang akan baik-baik saja? Aku baru saja kehilangan satu lengan. Bagaimana 
mungkin manusia yang tampak normal bahkan berubah menjadi monster?" 
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Pria tua yang disebut mantan Lord, yang mencoba menghentikan mutasi pria itu, dipukul. 

Dia mencoba untuk menaklukkannya, berpikir bahwa itu adalah semacam Seni Pembalikan 
Darah, tetapi itu merobek lengannya. 

"Hwang-heol. Apa sebenarnya monster itu?" 

Seharusnya besar tapi terlalu besar. 

Mereka mendengar bahwa harimau itu seharusnya tiga kali ukuran harimau biasa. 

Tentu saja, mereka tahu bahwa ketika energi spiritual meningkat, binatang roh akan 
tumbuh, tetapi ini hampir menjadi monster. 

Tak! 

Pada saat itu, seseorang mendekati Hwang-heol. 

Seorang lelaki tua yang mengenakan penutup mata emas, dia adalah Woo, mantan Lord of 
the clan. 

Dia juga terkejut pada binatang yang mengaum itu. 

"Saya tidak tahu apa itu. Tapi apakah ini berarti pria yang kita lihat sebelumnya adalah 
monsternya?" 

"Apakah kamu buta hanya karena kamu hanya memiliki satu mata?" 

Pria botak itu bertanya, kesal. 

Mantan Lord Woo tutup mulut, menyadari bahwa itu pasti sulit bagi pria lain karena dia 
baru saja kehilangan lengannya. 

Hwang-heol kehilangan kata-kata. 

'Monster hitam itu benar-benar Feng Bo? Harimau Putih?' 

Sesampainya di dekat gunung, mereka tahu bahwa pertempuran sedang terjadi di utara 
dan mengambil kesempatan untuk mendaki gunung. 

Dalam proses mencari binatang roh, mereka bertemu dengan orang yang tidak dikenal. 

Itu adalah orang yang tampaknya kesal, dan saat dia melihat mereka, dia menyerang 
mereka. 

[Cacing kotor terus menyerang Mt. Baekdu! Aku akan membunuh kalian semua!] 
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Dia tidak berbicara bahasa Cina. 

Awalnya, mereka mengira pria ini sedang melindungi gunung. 

Namun, mereka terkejut melihatnya membuka teknik yang bukan milik Jianghu. 

Teknik pria itu sama berbahayanya dengan klan mereka. 

Mereka tidak pernah berharap orang seperti itu bersembunyi di gunung bersama dengan 
Dewa Timur. 

[Tidak lagi. Aku akan menjatuhkan kalian semua.] 

Meskipun dia terluka, pria itu memiliki kemampuan untuk memusnahkan setengah dari 
pasukan dan lengan kiri mantan tuan mereka. 

Dia tidak terluka meskipun bertarung melawan dua mantan raja. 

Namun, pria yang menyerang tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. 

"KKUAAAKKKK!" 

Kwang! 

"Kuak!" 

"Euk!" 

"M-Pindah!" 

Saat harimau hitam mengaum, puluhan orang kehilangan nyawa. 

Itu bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh seni bela diri. 

Aman untuk mengatakan bahwa monster itu adalah bencana alam. 

Sekitar seribu orang diserang, dan kebanyakan dari mereka mati sia-sia. 

Hweeeing! 

"A-apa yang terjadi sekarang?" 

Hal aneh lainnya terjadi di langit di mana hujan dan awan gelap telah terbentuk. 

Awan gelap berkumpul di sekitar harimau hitam raksasa, dan kabut mulai terbentuk, yang 
segera berbentuk tornado. 

Menangis! 
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"Wi-angin?" 

Itu bukan hanya satu. 

Empat tornado muncul seolah-olah naga sedang bergerak mencoba melindungi harimau 
hitam. 

Ratusan orang hanyut dalam sekejap oleh tornado. 

"Ackkk!" 

"Tolong aku!" 

Bahkan mereka yang merupakan prajurit yang sangat baik tidak terkecuali. 

Tornado berbeda dari bencana alam. 

Setiap kali tornado berputar, seolah-olah pedang sedang menyerang. 

Bentrokan! 

"Kak!" 

"Ugh! B-bagaimana angin setajam ini?" 

"Setiap orang! Menjauh dari tornado!" 

Para master dan prajurit menyebar ke segala arah. 

Bahkan embusan angin sederhana membunuh mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka 
tangani. 

Hwang-heol bergumam. 

"Bagaimana bisa ... ini sangat berbeda." 

Mereka semua ada di sana selama pertempuran dengan Burung Besar. 

Tetapi bahkan Burung Hebat tidak tampak sekuat ini. 

Sebagai perbandingan, itu adalah perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. 

"Kuaaaaa!" 

Menakutkan! 

Itu meraung lagi. 
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Saat itulah dua mantan Tuan dan Hwang-heol mencoba mencari cara untuk menyerangnya. 

"Oh. Apakah ini roh jatuh yang baru saja kudengar?" 

"Tuan Pedang B!" 

Ketiga orang itu terkejut melihat Tuhan mereka muncul dengan topi bambu. 

Dia mengatakan bahwa akan memakan waktu lebih lama untuk bergabung dengan mereka 
karena dia akan mengurus pasukan Yulin, tetapi mereka tidak menyangka dia akan datang 
secepat ini. 

Ini berarti bahwa pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang menjatuhkan Yulin. 

"Anda datang? Tuan Pedang!" 

Semua orang membungkuk pada pria itu pada saat yang bersamaan. 

Mengabaikan itu, pria bernama Blade Lord menatap harimau yang dikelilingi oleh tornado. 

"A-apa yang kita..." 

"Saya akan pergi." 

"Hah?" 

apa! 

Sebelum mereka bahkan bisa menanyainya, pria itu terbang ke udara. 

Blade Lord, yang melayang di udara, mencapai sekitar tornado yang menghalangi harimau 
besar itu. 

Blade Lord berpura-pura menebas tornado dengan tangannya. 

Woong! 

Energi besar yang tak terlihat naik saat tangannya menebas tornado dalam sekejap. 

Sssst! 

Para prajurit yang menontonnya mulai bersorak. 

"Tuan Pedang!! Wow!" 

"Dia menebang tornado!" 

"T-tidak! Mereka belum diturunkan!" 
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Menangis! 

Tornado tidak mereda. 

Bagian-bagian yang terpotong segera mulai terhubung kembali. 

Itulah yang dia tuju. 

Astaga! 

Dia bertujuan untuk melewati celah singkat yang terbentuk di tornado. 

Dengan pedang yang dia tarik dari pinggangnya, dia melompat, mengarahkannya ke dada 
harimau hitam besar itu. 

Kedok! 

Harimau itu meraung pada penampilan pria itu dan mengangkat cakar depannya untuk 
menyerangnya. 

"Grrrrrr!" 

Menangis! 

Hanya dengan menjulurkan cakarnya yang tajam, tekanan angin yang besar tercipta. 

Kaki kanan depan bergerak, ingin membunuh semua yang ada di depannya. 

Dia mengubah pendekatannya, menghela napas, dan mengayunkan pedangnya. 

Woong! 

Pada saat itu, ruang bergetar ke arah di mana dia memegang pedangnya yang berisi 
kekuatan terkonsentrasi yang sangat besar. 

Bang! 

Bagian dari kaki depan kanan harimau hitam itu mengenai pedang dan terpental. 

Harimau hitam itu meraung kesakitan saat salah satu cakarnya terpotong. 

"KUAAAAAAKKKK!" 

Bibir Blade Lord membentuk senyuman. 

'Ini adalah balasan atas apa yang Anda lakukan 20 tahun yang lalu.' 

Itu adalah pertumbuhannya setelah apa yang dia hadapi di masa lalu. 
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Setelah 20 tahun, Blade Lord mampu mengalahkan lawan. 

apa! 

"Aku akan memenggal kepalamu itu begitu saja!" 

apa! apa! 

Tidak melewatkan kesempatan itu, Blade Lord membidik leher harimau hitam itu. 

Di tengah derasnya hujan, sosoknya bergerak. 

Itu dulu. 

"Kuaaaak!" 

"Tidak!" 

Angin besar meletus dari mulut harimau hitam dan menyerang Blade Lord. 

Itu adalah angin yang bisa menebang gunung. Blade Lord segera menciptakan pedang 
besar yang tak terlihat. 

Tapi tekanannya terlalu kuat, dia terdorong ke dasar danau. 

Gedebuk! 

"Tuan Pedang !!!" 

Orang-orang yang menontonnya berteriak kaget. 

Tapi itu bukan akhir dari kejutan. 

"Tidak?" 

Harimau itu mengangkat kaki depannya yang utuh dan menginjaknya ke dalam danau. 

Gedebuk! Guyuran! Gedebuk! 

Cakarnya yang berat menciptakan citra danau yang baru. 

Itu bertujuan untuk membunuh Blade Lord. 

Kedua mata harimau hitam itu berkilau merah saat melihat ke bawah ke danau. 

"Beraninya kamu!" 
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Mantan Lord Woo, mengenakan patch emas, sangat marah sehingga dia mencoba 
menyerangnya. 

Itu dulu, 

Jjjjkkk! 

Air di danau, yang mengamuk, mulai membeku. 

Dari tempat harimau hitam itu melangkah. 

Itu membeku begitu cepat sehingga harimau itu tidak bisa bereaksi. 

Jjkkk! 

Saat hawa dingin mulai merembes ke cakarnya, ia mengangkat cakarnya. 

Es pecah saat cakarnya diangkat dari danau, dan pada saat itu Blade Lord melompat keluar. 

Jjjjkkk! 

Kemudian, dua pedang tak terlihat muncul dengan es qi di udara dan menikam harimau 
hitam di dada. 

"Inti!" 

Saat pedang es qi menyentuh bagian tengah dada harimau, harimau meraung dan 
melepaskan energinya untuk menangkis pedang, tetapi qi es yang telah menembus ke 
dalam tubuhnya, menyebar. 

Jjjkkk! 

"KUUUUAAAAKKKKKKKKK!" 

Harimau itu melolong kesakitan saat mencoba memutar tubuhnya dan mengayunkan 
cakarnya. 

Tubuh Blade Lord, yang berkonsentrasi pada qi es di tubuh harimau, bangkit kembali. 

Bang! 

"Kuak!" 

Dalam sekejap, tubuh Blade Lord memantul kembali sekitar 30 meter. 

Dia cukup terkejut, melihat bagaimana darah mengalir dari sudut bibirnya. 
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Namun, karena dia menyerap inti, dia berhasil pulih dari luka-lukanya, dan kulitnya 
menjadi cerah. 

"Kamu cukup memberontak." 

Jika itu menggunakan sedikit lebih banyak energi, dia akan hancur. 

Itu adalah saat ketika dia akan bergerak lagi dan menjatuhkannya. 

Kejut! 

Dari utara, energi besar terasa saat bergabung dengan tornado dan menembus dada 
harimau hitam besar, yang menderita qi es. 

Kwak! 

"Kuaaaakkk!" 

Semua mata tertuju pada apa yang menusuk ke dada. 

Meretih! 

Sinar petir hitam melewati dada harimau dan kemudian menghilang. 

Harimau hitam, yang dipukul lagi, memutar tubuhnya. 

Bang! Bang! Bang! 

Saat ia menggeliat kesakitan, pecahan danau beku itu menyebar ke mana-mana. 

"A-apa yang terjadi?" 

"Apa itu barusan?" 

Saat itulah semua orang sama-sama bingung. 

Mata para prajurit Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang terfokus pada satu tempat. 

Tempat di mana dada besar harimau itu terbuka lebar, dan ada sesuatu yang bersinar di 
dalamnya. 

"I-itu!" 

"Inti!" 

Inti bersinar terang. 

Tapi itu bukan hanya inti. 
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Mata berbinar dari dada yang tertusuk ke seseorang dengan baju besi hitam yang berdiri di 
sana. 

Armor yang tampak basah kuyup dalam darah, menjauh dari harimau hitam, yang 
menangis kesakitan. 

Woong! 

Seolah-olah dia bisa berjalan di udara, yang berbaju besi hitam itu bergerak beberapa 
langkah lagi. 

Helm armor menghilang, memperlihatkan wajah di baliknya. 

Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan hujan. 

"Dewa Iblis!" 

Hwang-heol berteriak pada pria yang dia kenal. 

"Apa?" 

"Dewa Iblis?" 

Kedua mantan Lord terkejut pada pria yang disebut Demon God. 

Di tengah perhatian semua orang, Chun Yeowun tersenyum dan berteriak kepada semua 
orang yang terdiam. 

"Kalian semua melakukannya dengan baik!" 

Wajah Blade Lord, yang berada di gunung, sangat terdistorsi. 

Source : 
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Chapter 456 
456: The Fallen Spirit Beast (3) 

"Butuh waktu hampir seratus tahun untuk memurnikannya. Sesuai kata-kata temannya, 
yang harus dia lakukan hanyalah kembali ke keadaan semula dan memanjat. Tapi... 
semuanya terlihat tidak masuk akal sekarang." 

Itu adalah Ark Wui yang telah menyerahkan seratus tahun hidupnya. 

Namun, kebencian dan kebencian di dalam White Tiger tidak melemah tetapi malah 
tumbuh. 

Penampilannya sekarang jauh lebih dekat dengan bentuk yang dibutuhkan seratus tahun 
yang lalu, dan kebencian di dalamnya semua diarahkan ke Jianghu. 

"Orang yang melepaskan belenggu yang dibuat oleh sumpah kembali ke tubuhnya sendiri, 
yang akan menodai seluruh tempat dengan darah. Sama seperti roh naga berkepala enam 
yang hampir memusnahkan seluruh wilayah Jianghu selama masa Tiga Penguasa dan Lima 
Kaisar." 

Binatang buas roh yang telah mencapai titik tertinggi akan berbahaya dan sulit dibunuh. 

Satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya adalah ketika dia tidak dapat mengambil 
bentuk aslinya bahkan setelah 100 tahun. 

Dengan suara pahit, Ark Wui bertanya pada Chun Yeowun. 

"... ini adalah panggilan yang awalnya untukku, tapi jika tidak berhasil, bunuh dia dengan 
tanganmu." 

Tidak jelas apakah Ark Wui akan mampu membunuh binatang itu atau tidak. 

Menilai bahwa dia mungkin gagal karena lengan kanannya terluka, dia bertanya pada Chun 
Yeowun. 

"Kau tidak akan menyesalinya?" 

"Saya memeganginya dengan kasih sayang dan alasan. Tapi sekarang itu tidak mungkin, 
dan aku tidak bisa membiarkan orang-orang Jianghu yang tidak bersalah terbunuh." 

Kata-kata Ark Wui tegas. 

Dia tidak peduli tentang kematian para pejuang atau para pemimpin. 

Namun, dia tidak menyukai gagasan orang tak bersalah terbunuh. 
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"Kamu adalah teman sejati." 

Chun Yeowun mengagumi niat Ark Wui. 

Dia tampak jauh lebih baik daripada para pejuang Pasukan Keadilan yang mengadvokasi 
keadilan. 

Orang seperti itu adalah satu-satunya prajurit yang dihormati. 

"Dipahami. Saya akan bergegas dan membalas budi Anda. " 

"Hah?" 

Kata-kata Chun Yeowun membuat Ark Wui bertanya-tanya. 

Ark Wui telah melukai lengan kanannya, tubuhnya tidak seimbang, dan dia juga tidak dapat 
mempercepatnya. 

Bahkan jika dia meninju udara, dia ragu itu akan terjadi dengan kekuatan penuhnya. Apa 
yang bisa dia lakukan? 

Itu dulu. 

Tsutsutsutsu! 

Sesuatu mulai muncul dari tubuh Chun Yeowun, dan itu berubah menjadi baju besi hitam. 

Mata Ark Wui melebar karenanya. 

Seharusnya bukan masalah besar, tapi dia hanya terkejut melihat Chun Yeowun tiba-tiba 
memakai baju besi yang bahkan menutupi wajahnya. 

"Aku pergi duluan." 

"?" 

Woong! 

Asap putih muncul dari kaki armor, dan dia terdorong ke udara. 

Wah! 

"Apa itu tadi?" 

Ark Wui tercengang saat dia melihat Chun Yeowun. 

Chun Yeowun, yang terbang menuju puncak sekaligus, melihat seseorang bersaing dengan 
harimau hitam raksasa. 
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Dia adalah seseorang yang mampu memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya dan 
memfokuskan energi pada satu titik, sama seperti Dewa Timur. 

Apalagi pria ini bisa membekukan danau dalam sekejap. 

Pasti orang yang menyerap inti dari Burung Besar. 

'Apakah orang itu kepala Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang?' 

Chun Yeowun ingat kata-kata yang diucapkan kakeknya. 

Dia berkata bahwa Raja Pedang, kepala klan, telah pergi ke istana Potala dengan seluruh 
pasukannya untuk mendapatkan inti dari Burung Besar. 

'Tuan Pedang!' 

Sementara itu, pria yang membuat Chun Yeowun sangat penasaran akhirnya muncul. 

Dan entah bagaimana dia mengincar Macan Putih yang jatuh. 

'Apa yang dia tuju? nano. Temukan tempat di mana inti harimau hitam terkonsentrasi.' 

[Dipahami.] 

Nano mulai menganalisisnya dalam augmented reality. 

Ketika target berbentuk salib dilukis di dadanya. 

[Banyak energi terkonsentrasi di dada yang turun ke leher harimau hitam.] 

'Bagus.' 

Tidak mungkin dia bisa kehilangan inti dari Macan Putih. 

Dan itu adalah kesempatan besar karena Blade Lord dilemahkan oleh pukulan itu. 

'Jika aku campur tangan di tengah, aku tidak akan bisa melakukan ini atau itu, dan aku akan 
terjebak di antara binatang roh dan Raja Pedang.' 

Ada cara sederhana untuk melakukannya. 

Pertama, dia harus mengambil inti dari Macan Putih. 

Itu akan membuat Blade God Six Martial Clan marah jika mereka yang telah mengincar inti 
dan bertarung melawan harimau hitam selama ini melihat inti memasuki tangan Chun 
Yeowun. 

"Kowwww!!!" 
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Bukan hanya karena dadanya dipukul, tetapi harimau hitam, yang telah dipukul di dekat 
intinya, memutar tubuhnya dan berteriak. 

Karena inti, di mana semua energi spiritualnya dikumpulkan, diambil, mungkin itu sama 
dengan menghancurkan dantian seorang seniman bela diri. 

'Ini seharusnya lebih baik daripada membiarkan orang-orang itu mengambilnya.' 

Chun Yeowun melihat intinya, yang memancarkan cahaya cemerlang. 

Hanya dengan satu sentuhan, dan dia bisa merasakan energinya yang luar biasa. 

Melihat Chun Yeowun melayang di udara, Hwang-heol, yang awalnya bingung, berteriak 
marah. 

"Dewa Iblis! Bukankah itu sesuatu yang Anda harus malu? Hanya orang pengecut yang 
melakukan hal seperti pencopetan!" 

Tidak seperti dia, mantan Lord di kedua sisi berbeda. 

Fakta bahwa dia menerobos ke tengah pertarungan dan mengambil intinya sangat 
menyebalkan, tetapi energi luar biasa yang mereka rasakan sangat membatu. 

'Kekuatan pukulan itu sangat menakutkan.' 

Bahkan Blade Lord mereka gagal menembus tubuh harimau meskipun terhubung dengan 
beberapa pukulan. 

Namun, Dewa Iblis, Chun Yeowun, membuat lubang di dada hanya dengan satu pukulan, 
bahkan jika itu adalah serangan mendadak. 

"Dia lebih seperti monster daripada yang pernah kudengar." 

"Hah. Dia tidak bisa ditangani tanpa Blade Lord. Masuk akal bagi Enam Master Bela Diri 
untuk terus kalah. " 

Hwang-heol mengernyit mendengar kata-kata mantan Tuan, yang seharusnya menjadi 
yang terbaik di klan. 

Bahkan jika Chun Yeowun adalah monster, intinya tidak boleh jatuh ke tangannya. 

"Meski begitu, kita harus membunuhnya di sini. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh 
'orang itu', ini pasti..." 

Sebelum Hwang-heol selesai berbicara, para prajurit berteriak. 

"Tuan Pedang!" 
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"Tuan Pedang telah datang! Wow!!!" 

Ssst! 

Tiba-tiba, Blade Lord muncul di udara di depan Chun Yeowun. 

Blade Lord, yang topi bambunya robek, ternyata adalah seorang pria paruh baya dengan 
janggut pendek. 

Dan ekspresi mengerikan menunjukkan betapa marahnya dia. 

"Dewa Iblis!" 

Blade Lord berpura-pura mengayunkan tangannya. 

Kemudian, di depannya, energi tak terlihat berkumpul, mengeluarkan rasa tajam, dan 
bergerak dengan momentum untuk memotong Chun Yeowun menjadi dua. 

Dentang! 

Namun, itu tidak bisa memotongnya. 

Itu diblokir oleh pedang tak terlihat yang muncul di udara. 

Chowchohowchow! 

Namun, setelah tabrakan antara pedang tak terlihat, tekanan melemparkan beberapa 
orang, sementara yang lain harus keluar dari sekitarnya. 

"Ah, luar biasa!" 

"Pindah!" 

"Semuanya, jaga jarak!" 

Kwang! Kwang! 

Akibat dari itu adalah pohon-pohon dan rumput di tanah dicabut. 

Jadi beginilah bahayanya medan perang ketika dua orang dari level tertinggi akan 
bertarung. 

Para prajurit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang semuanya pindah sekaligus. 

Blade Lord membuka mulutnya. 

"Dewa Iblis. Serahkan intinya." 
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Tatapannya tertuju pada inti, yang ada di tangan kiri Chun Yeowun. 

Mungkin itu karena dia kehilangan apa yang dia tuju. Dia memiliki ekspresi muram. 

Namun, Chun Yeowun mengatakan sesuatu yang aneh. 

"Kamu ... siapa kamu?" 

Blade Lord mengangkat alisnya, bingung dengan apa yang ditanyakan. 

Pada levelnya, dia berpikir bahwa Chun Yeowun secara alami akan mengenali keberadaan 
dan gelarnya. 

"Aku adalah kepala saat ini, yang berdiri di puncak." 

Ssst! 

Blade Lord bergerak maju, mempertahankan pedangnya yang tak terlihat, dan mencoba 
menyerang Chun Yeowun. 

Itu adalah bentuk kelima dari Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Biasanya dia adalah seseorang yang akan membuka teknik dengan gerakan paling halus, 
tapi sekarang dia tidak ingin mengikuti teknik itu. 

Chow chow chow chow! 

Serangan tajam tak terlihat datang untuk Chun Yeowun. 

Mendengar itu, Chun Yeowun sedikit tergerak. 

Saat itulah, pedangnya yang tak terlihat menciptakan jaring pedang yang padat, 
menghalangi bentuk Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

"Jangan gunakan apa yang kamu curi!" 

Tiba-tiba, Blade Lord muncul dari belakang. 

Itu adalah semacam keterampilan ilusi. 

Dan dia membidik lengan kiri Chun Yeowun, yang memegang intinya. 

Tindakan Chun Yeowun adalah, 

'Orang ini?' 

Blade Lord mengerutkan kening saat dia melihat apa yang dia tuju dengan pedangnya. 
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Dia tidak menyangka inti akan digunakan sebagai pertahanan oleh Chun Yeowun. 

Jika inti rusak dengan cara lain selain diserap, semua energinya akan terkuras, dan inti 
menjadi tidak berguna. 

"Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu!" 

Pedang itu berbalik dan mengarah ke leher Chun Yeowun. 

Kejut! 

Begitu pedang hendak menyentuh lehernya, Blade Lord melompat mundur. 

Astaga! 

Begitu dia bergerak, seberkas cahaya biru jatuh ke tanah di mana dia sebelumnya berdiri. 

Itu tampak seperti pedang baja. 

Dia bertanya-tanya apakah ada orang selain Chun Yeowun yang hadir dan melemparkan 
pedang ke arahnya. Namun, pedang es yang ditutupi rona biru melayang di udara. 

"Pedang Udara yang terbuat dari es seperti baja?" 

Tuan Pedang terkejut. 

Dia juga telah mencapai yin dan inti dari Burung Besar. 

Jadi, membuat pedang es bukanlah tugas yang sulit, tapi tidak peduli seberapa banyak dia 
berkonsentrasi, pedang itu tidak bertahan lama. 

"Benar-benar menakjubkan. Sudah dua puluh tahun sejak saya bertemu dengan seorang 
pejuang seperti Anda. " 

Dia benar-benar kagum. 

Dengan semua laporan yang dia dapatkan tentang Dewa Iblis, dia tahu bahwa pria itu kuat. 

Namun, dia menganggap dirinya lebih unggul, tetapi sekarang Chun Yeowun adalah lawan 
yang jauh lebih sulit daripada yang dia duga. 

"Kalau begitu aku tidak bisa kehilangan intinya!" 

Blade Lord mengangkat yin-nya. 

Astaga! 
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Seluruh lingkungan mereka menjadi sangat dingin sehingga embun beku mulai muncul di 
tanah. Bahkan tetesan air hujan membeku dan jatuh ke tanah. 

Menjatuhkan! Cha! Cha! Cha! 

"Bahkan jika saya tidak bisa bekerja dengan pedang qi, saya bisa menggunakan ini!" 

Tetesan hujan yang membeku semuanya ditujukan untuk Chun Yeowun. 

Namun, banyak tetesan hujan beku yang bertujuan untuk mengenai Chun Yeowun berhenti 
di udara, membuat Raja Pedang mengerutkan kening. 

"Apakah kamu menghapus qi-ku?" 

Chun Yeowun mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah Blade Lord. 

Es jatuh dan kubus, yang berhenti di udara, berbalik, menuju Blade Lord. 

'Bagaimana ini mungkin?' 

Pang! 

Blade Lord melompat ke posisi yang lebih tinggi. 

Namun, semua es beku mengikutinya. 

'Apakah dia memanipulasi es?' 

Tidak peduli seberapa kuat pria ini, harus ada batasan untuk apa yang bisa kita lakukan, 
dan apa yang dilakukan Chun Yeowun tidak sederhana. 

Namun, Chun Yeowun mengendalikan segalanya. 

"Tapi, itu hanya es." 

Teriakan! 

Blade Lord menciptakan dinding besar tak terlihat yang memecahkan es. 

Kwakwakwang! 

"Memang, bertarung melawan Dewa Iblis benar-benar berarti..." 

Blade Lord, yang sedang berbicara, terdiam. 

Sementara dia sibuk menurunkan hujan beku di sekelilingnya, banyak pedang es yang 
diselimuti warna biru mengelilinginya. 
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Chun Yeowun berbicara sambil tersenyum. 

"The Sky Flash bukan hanya teknik area luas." 

Begitu dia selesai berbicara, rona biru mulai bersinar lebih terang, dan banyak pedang es 
yang mengelilinginya bergegas ke arahnya. 

Astaga! 

Mata Blade Lord bergidik ketika dia melihat Pedang Es datang dari segala arah tanpa celah. 

"Anda bajingan!" 

Wajah Blade Lord berubah saat dia mulai berkonsentrasi pada apa yang terjadi. 

Dia memutuskan untuk menyatukan energinya. 

Ups! 

Seolah-olah ruang terdistorsi, riak naik di sekelilingnya, dan banyak sinar cahaya bergegas 
ke arahnya dan tersedot ke dalam dirinya, menghilang. 

"... beginilah cara berhentinya." 

Chun Yeowun terkejut dengan teknik Blade Lord. 

Dia tampaknya tidak jauh berbeda dari Ark Wui. 

Sebaliknya, pria ini lebih sulit untuk dihadapi karena dia telah menyerap inti dari Burung 
Besar dan dapat menyerap qi es. 

"Apakah, apakah itu bahkan konfrontasi antara manusia?" 

"Ini pertama kalinya aku melihat pertempuran seperti itu." 

Kedua mantan Tuan, yang menyaksikan konfrontasi antara kedua Tuan, tidak bisa 
menyembunyikan keheranan mereka. 

Mustahil untuk tetap tenang karena mereka menyaksikan pertempuran tingkat tinggi 
seperti itu. 

"Woah, mereka benar-benar monster." 

"The Blade Lord didorong seperti itu?" 

Hal yang sama berlaku untuk prajurit lainnya. 
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Dua orang yang bertarung di udara sangat hebat sehingga mereka tidak bisa mengalihkan 
pandangan dari mereka. 

Namun, ada satu variabel dalam konfrontasi mereka. 

"Kuwaaak!!" 

Harimau hitam besar, yang meraung lagi, menghancurkan gendang telinga mereka. 

Kehilangan inti dari tubuhnya, semua orang mengira itu akan jatuh ke tanah, tetapi itu 
hanya menjadi lebih marah dari sebelumnya, bersinar dengan mata merah menyala. 

"Tidak!" 

The Blade Lord mengerutkan kening pada itu juga. 

Orang yang menatap harimau hitam dengan saksama adalah Chun Yeowun, yang 
memegang intinya. 

'Bagaimana dia tidak mati?' 

Dia skeptis, tetapi dia memutuskan untuk menangani tugas yang paling penting. 

Harimau hitam itu mengayunkan cakar depannya yang besar dan mencoba untuk 
mengenai Chun Yeowun dan Penguasa Pedang pada saat yang bersamaan. 

Saat itulah mereka berdua akan pergi secara bersamaan. 

Bang! 

"Kuwakk!" 

Tubuh besar harimau hitam, yang hendak mengayunkan kaki depannya, jatuh di bawah 
tekanan besar dan menekuk lututnya saat menabrak danau yang membeku. 

Saat harimau besar itu tiba-tiba jatuh, pecahan es memantul ke segala arah. 

Bertanya-tanya apa yang terjadi, ada sosok di antara mata harimau raksasa, dengan 
tinjunya terkepal. 

"Dewa Timur!" 

Source : 
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Chapter 457 
457: You Aren't Him (1) 

Mata Blade Lord berkibar. 

Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, dia tidak akan pernah melupakannya. 

Monster yang membawa kekalahan pertama dari Blade Lord, yang bangga dengan 
keberadaannya. 

Akibatnya, rencana mereka tertunda. 

'Dewa Timur!' 

Dua puluh tahun telah berlalu, tapi dia masih sama. 

Kecuali satu hal. 

'Apakah dia melukai lengannya?' 

Lengan kanannya terluka, jadi dia memutarnya kembali ke tempatnya, namun masih 
terlihat sakit. 

Meski begitu, melihatnya mengalahkan harimau hitam besar hanya dengan tangan kirinya 
masih tak terbayangkan. 

'Bukan hanya Dewa Iblis, tapi bahkan Dewa Timur?' 

Hwang-heol, yang melihat ini dari sisi lain, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Dua puluh tahun yang lalu, ketika mereka mengincar Gunung Changbai, pria ini muncul. 

Saat itu, Dewa Timur menunjukkan kekuatan luar biasa yang cukup untuk mengalahkan 
prajurit klan dengan serangan sederhana. 

Sudah jelas saat itu, 

'Hah? Tapi Dewa Iblis datang lebih dulu untuk mengalahkan monster itu?' 

Sesuatu tampak aneh. 

Merekalah yang menunggu Chun Yeowun untuk memimpin klannya ke pintu masuk 
gunung, dan kemudian Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang berjalan naik. 

Itu agar Dewa Iblis dan Dewa Timur akan bertarung dan menjadi kelelahan. 
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Ini berarti bahwa Dewa Timur telah bertabrakan dengan Chun Yeowun. 

'Ah!' 

Mereka melihat ke arah tangan kanan Dewa Timur. 

Mereka sangat peduli dengan harimau hitam itu sehingga mereka tidak melihatnya, tetapi 
sepertinya Ark Wui terluka. 

'Apakah itu berarti dia dikalahkan oleh Dewa Iblis?' 

Kalau tidak, dia seharusnya tidak terluka seperti itu. 

Siapa lagi yang bisa melukai monster itu? 

Tapi ada keraguan. 

'Dewa Iblis tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Tapi tidak 
lama setelah mereka bertabrakan, mereka tiba... menghentikan pertempuran mereka di 
tengah.' 

Hwang-heol berpikir bahwa pertempuran antara keduanya tidak lengkap. 

Penyebabnya adalah harimau. 

Mereka pasti merasakan energi ganas yang terbentuk di gunung, dan tidak mungkin Chun 
Yeowun mengabaikannya dan melanjutkan pertempuran. 

Begitu Dewa Iblis muncul, dia mengincar intinya. 

'Kalau begitu, ini bagus. Kita bisa membiarkan kedua orang itu bertarung.' 

Tidak perlu bagi Blade Lord untuk bekerja. 

Dia harus membiarkan dua lainnya bertarung habis-habisan, dan kemudian setelah 
pemenangnya diputuskan, dia bisa mengalahkan mereka. 

Berpikir demikian, Hwang-heol berteriak ke arah Dewa Timur, yang berada di atas 
harimau hitam. 

"Dewa Timur! Inti dari Macan Putih ada di tangannya!" 

'Inti?' 

Mendengar kata-kata itu, Dewa Timur mengalihkan pandangannya ke arah Chun Yeowun, 
yang memegang intinya. 
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Matanya menjadi gelap. 

Dia memang membuat permintaan dengan hati yang pahit, tetapi dia tidak tahu bahwa 
Chun Yeowun telah mengambil intinya. 

'Lalu kenapa dia tidak jatuh?' 

Ark Wui bertanya-tanya. 

Hati tertusuk, dan intinya hilang. 

Binatang roh mana pun akan menyerah pada ini, tetapi yang ini masih bersemangat untuk 
pergi. 

'Binatang roh apa yang bisa sekuat ini?' 

Dia bingung ketika Hwang-heol berteriak lagi. 

"Pria itu mengincar inti dari Macan Putih! Dewa Timur!" 

Itu adalah niatnya untuk membuat dia dan Chun Yeowun bertarung habis-habisan. 

Berpikir bahwa dia memprovokasi mereka, dia terus berteriak, tetapi tidak ada 
perkelahian yang terjadi. 

"Mungkin karena dia kalah dalam pertempuran..." 

Itu dulu, 

Ark Wui mengulurkan tinjunya ke arah Hwang-heol. 

Dan ruang terdistorsi. 

Pang! 

Pada saat yang sama, tekanan angin besar naik di depan Hwang-heol. 

Itu ditujukan padanya dan bukan Dewa Iblis. 

"Ugh, ke-kenapa?" 

apa! 

Mantan Lord Woo yang bingung, pria dengan penutup mata emas dan mantan Lord lainnya, 
yang satu lengannya terluka oleh harimau hitam, memblokirnya. 

"Mundur! Hwang-heol!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Mantan Tuan Woo! Blokir!" 

"Bagus!" 

Kedok! 

Untuk melindunginya, kedua pria itu menghunus pedang mereka sendiri, menciptakan 
gelombang energi yang besar, dan mengayunkan pedang mereka ke arah angin yang datang 
untuk mereka. 

Yang ingin mereka lakukan hanyalah mencegah angin menerpa mereka dengan paksa. 

Tetapi, 

Kwang! 

"Ah! Kekuatan apa!" 

"Kak!" 

Mereka mengajar Enam Master Bela Diri, dan mereka juga kandidat Blade Lord. 

Bahkan jika lawan mereka adalah seorang Guru Ilahi, mereka berpikir bahwa jika mereka 
bekerja bersama, mereka akan dapat memblokir serangan, tetapi itu semua adalah 
kesalahan. 

Mengepalkan! 

Gelombang energi, yang terbuat dari dua pedang yang berbeda, tidak dapat mengatasi 
tekanan angin, dan sebaliknya, mereka terlempar ke belakang. 

Chachacha! 

Kedua mantan Lord terdorong menjauh hampir seketika. 

Jika bukan karena Hwang-heol, pria berbalut perban di belakang mereka, mereka pasti 
akan menghindari serangan itu. 

Biaya yang mereka keluarkan sangat tinggi. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

Mantan Lord, dengan lengan yang terluka, berlutut di tanah, batuk darah. 

Bahkan pria dengan penutup mata emas tidak dalam kondisi baik. 
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Perutnya terasa melilit oleh serangan itu, yang seolah menembus dagingnya. 

"Untuk mantan Tuan!" 

Hwang-heol, yang terselamatkan berkat mantan Tuan yang menghalangi angin, khawatir 
saat dia melihat mereka. 

Srr! 

Energi bangkit dari tubuh mereka. 

Keduanya terampil. Mereka tidak berada di level Blade Lord, tapi mereka berada di level 
yang sama dengan lima warrior terkuat, namun hanya dengan satu pukulan, mereka 
menderita luka dalam. 

'A-bukankah dia monster yang lengkap?' 

Tetap saja, mereka berpikir bahwa situasinya akan berbeda dari apa yang terjadi dua puluh 
tahun yang lalu. 

Bukan hanya Blade Lord, tetapi bahkan anggota klan lainnya menjadi jauh lebih kuat. 

Namun, mereka masih tidak bisa menahan satu serangan pun dari orang itu. 

"Kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna." 

Alis Blade Lord terangkat ketika dia melihat dua orang terluka oleh Ark Wui. 

Saat mencoba membantu Hwang-heol menyebabkan banyak masalah. 

"Aku belum bisa mengalihkan pandangan dari orang ini." 

Keinginannya untuk membalas Ark Wui di masa lalu sangat membara, tapi dia tidak bisa 
mengabaikan musuh di depannya. 

Selain itu, inti ada di tangan Chun Yeowun, dan dia harus mengambilnya. 

Hanya ada satu cara untuk itu terjadi. 

Pertama, dia mengalahkan Dewa Iblis dan kemudian melawan Dewa Timur. 

[Hwang-heol.] 

Pria itu terkejut dengan pesan tiba-tiba yang dikirimnya dan menatap Blade Lord. 

[Tuan Pedang B?] 

Blade Lord melihat dan tersenyum padanya, lalu memberinya perintah. 
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[Sementara saya berurusan dengan Dewa Iblis, lakukan semua yang Anda bisa untuk 
mencegah Dewa Timur ikut campur.] 

[Dipahami!] 

Dia langsung merespon. 

Fakta bahwa dia telah memberikan perintah berarti dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan 
Chun Yeowun. 

Dalam hal ini, dia harus memastikan bahwa perintah itu dipenuhi. 

seru Hwang-heol. 

"Dengarkan aku, para prajurit Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. Lawan kita adalah Dewa 
Timur. Bahkan jika kamu harus mengorbankan dirimu sendiri, berhentilah..." 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pesanannya. 

Retakan! 

Tanah bergetar, dan sesuatu yang besar tampak bergerak. 

Harimau hitam itu cukup besar untuk membuat tanah bergetar hanya dengan bergerak. 

"Ah, apakah itu masih belum mati?" 

Mereka semua mengira harimau itu mati ketika dipukul oleh Dewa Timur. 

Tapi dia bangun lagi! 

"Kuaaaaa!" 

Harimau hitam besar, dengan keempat tungkainya terbentang lebar, meraung dan 
meraung. 

Kemarahan terlihat jelas di mata merahnya. 

Meneguk! 

Hwang-heol, yang hendak memberi perintah, menutup mulutnya. 

Bahkan Great Bird tidak bertindak seperti ini. 

Dia bingung dengan Dewa Timur, yang berada di leher harimau hitam besar. 

Tinju yang mengenai harimau adalah yang terbaik. 
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'Anda kehilangan inti Anda. Meski begitu, kamu mencoba bertahan dengan semua yang 
kamu punya?' 

Dia tidak tahu apa yang menahannya. 

Tetapi berbahaya bahwa harimau itu mengatasi rasa sakit dan kematian fisik dengan 
kebencian dan kemarahan yang murni. 

Sssst! 

Tiba-tiba, lubang di dadanya mulai beregenerasi. Jika intinya hilang, kemampuan untuk 
beregenerasi juga akan hilang, tetapi melihat dagingnya sembuh, ini bukan pekerjaan inti. 

Monster ini masih sangat hidup. 

"Kuaaaaaaaaaa!" 

Sebuah perubahan terjadi di langit yang gelap, yang diselimuti awan gelap saat 
melolongnya. 

Hujan berhenti sejenak dan kemudian menjadi lebih deras. 

Kwang! 

Awan guntur mulai terbentuk, dan kilat menyambar. 

Menangis! 

Angin bergerak di sekitar Gunung Changbai. 

Segala sesuatu di sekitar menjadi meningkat. 

"Apa-apaan?" 

"Guntur dan kilat?" 

Setiap orang yang melihat itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. 

Seolah-olah harimau adalah mata topan, angin kencang bertiup ke segala arah di 
sekitarnya. 

Angin puting beliung menyebar ke seluruh gunung. 

Tutut! 

Menarik! 

Mulai dari kerikil dan rerumputan di sekitar danau, bahkan pepohonan mulai tumbang. 
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Pecahan es melayang di udara. 

Gooooo! 

"Uh oh!" 

"Mo-bergerak!" 

Bahkan para prajurit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang dijemput oleh angin. 

Bertahan bukanlah pilihan bagi prajurit berketerampilan rendah. 

"Ackk!" 

Tidak ada pengecualian. 

Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba dan menahan topan, yang 
tampaknya tidak berbeda dengan bencana alam. 

Boong! 

"S-sialan!" 

Prajurit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang mulai memusatkan energi mereka dari 
dantian ke kaki mereka untuk menambah berat badan mereka, tetapi ketika pohon 
ditumbangkan, bagaimana manusia bisa berdiri? 

Kwang! 

Ark Wui, yang hampir tidak memegang bulu harimau hitam, merasa kaku. 

'... seperti waktu itu.' 

Apa yang dia takutkan terjadi. 

Inilah mengapa dia ingin membunuh harimau hitam sebelum dia kembali ke keadaan 
semula. 

100 tahun yang lalu, pria ini menghancurkan tanah di sekitar Gunung Changbai, dan untuk 
sementara waktu, tanah itu mati, dan tidak ada pohon yang tumbuh. 

"Kuaaaaa!" 

Ark Wui menatap harimau hitam itu. 

'Apakah kematian hanya mungkin jika kepalanya dipenggal?' 

Untuk tidak mati meskipun intinya ditarik keluar berarti ia harus dipenggal. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia menggigit bibirnya saat dia mengambil keputusan. 

Grr! Bang! Bang! Kilatan! 

Di sisi lain, dua manusia terus menyeimbangkan meskipun guntur dan kilat. 

Mereka adalah Chun Yeowun dan Penguasa Pedang. 

Meskipun situasi berubah menjadi bencana, keduanya masih saling berhadapan. 

Namun, mereka mampu menahannya karena energi internal mereka. 

'Ini bagus. Sementara Dewa Timur berurusan dengan harimau putih itu, yang ini akan 
ditangani.' 

Blade Lord melihat ini sebagai peluang. 

Situasi gila ini akan membawa pembalikan yang mereka butuhkan. 

Woong! 

Saat Blade Lord mengulurkan tangannya, sebuah pedang besar tak terlihat yang dipenuhi 
dengan ice qi telah tercipta. 

Menangis! 

Memotong! 

Terlepas dari suara-suara di sekitar mereka, suara pedang adalah satu-satunya yang bisa 
didengar. 

"Dewa Iblis! Aku akan membunuhmu di sini dan mengubah masa depan." 

'Masa depan?' 

Mendengar kata-kata Blade Lord, mata Chun Yeowun menyipit. 

"Haaah!" 

Memotong! 

Dengan mata penuh tekad, Blade Lord bergegas menuju Chun Yeowun. 

Pedang yang dipenuhi dengan es qi sepertinya akan membekukan segalanya. 

Itu adalah teknik pertama yang dibuat dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. Teknik yang 
bergantung pada klan, Seni Ekstrim Dewa Pedang. 
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Chachacha! 

Kekuatan teknik, yang terbentang dalam bentuk pedang tak terlihat dengan qi es, 
menciptakan momentum luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik yang ada. 

Semuanya terasa aneh. 

Ck! 

Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membekukan segalanya. 

Chun Yeowun, yang melihat pedang itu, membuka tekniknya sendiri. 

'Kekuatan Pedang Setan Langit!' 

Blade Lord tersenyum karenanya. 

Bahkan jika dia adalah Demon God, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Blade Lord 
saat ini karena dia mengetahuinya dari catatan. 

Dan dia sudah menemukan cara untuk menghancurkan Kekuatan Pedang Setan Langit 
sejak lama. 

"Dewa Iblis! Bahkan dengan teknik pedang yang diciptakan oleh Chun Ma, kamu tidak bisa 
lagi mengalahkan Seni Ekstrim Dewa Pedang." 

Itu dulu. 

Hei! 

Pedang qi api hitam yang tak terlihat muncul dari tangan kanan Chun Yeowun. 

Mata Blade Lord menyipit pada pedang aneh, yang berisi Energi Setan Langit dan api Qilin. 

'Dapatkah pedang tak terlihat memiliki atribut yang berbeda?' 

Tapi itu bukan akhir. 

Astaga! 

Menangis! 

Tampaknya ada sesuatu yang berbeda tentang teknik pedang Chun Yeowun, yang 
membentang ke depan dan menarik jejak api hitam. 

Bukan Kekuatan Pedang Setan Langit yang dia tahu. 

'Pedang apa ini?' 
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Di seberang angin dan hujan, jejak api hitam menciptakan banyak garis yang tampaknya 
menciptakan bentuk Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Chachachang! 

Kwang! 

Ketika kedua teknik itu bertabrakan, angin dan hujan langsung terhempas, tempat itu 
menjadi cerah. 

Dan tempat yang baru dibersihkan memiliki salju putih dan api hitam. 

Bentrokan konstan yang tidak berhenti. 

Sepertinya tak satu pun dari mereka ingin didorong mundur. Setelah sekitar tujuh 
bentrokan, sesuatu yang aneh terjadi. 

Karena teknik pedang bukanlah yang dia ketahui, wajah Blade Lord berubah. 

'Ini bukan Kekuatan Pedang Setan Langit.' 

Itu terlihat mirip, tetapi itu berbeda. 

Itu bahkan memiliki teknik mereka sendiri yang ditambahkan ke dalamnya. 

Memegang kekuatan mendebarkan yang tampak lebih dekat dengan kesempurnaan 
daripada asli dari kedua teknik. 

'I-ini berbeda dari yang ada di catatan?' 

Teknik pedang ini tidak bisa dihancurkan. 

Saat dua belas bentrokan berlalu, mata Blade Lord, yang didorong mundur, menyadari 
bahwa dia kalah. 

Chow Chow Chow! 

Pada akhirnya, Blade Lord, yang kehilangan ketenangannya karena menyaksikan teknik 
pedang baru, berteriak. 

"Ugh! Yah! Bagaimana? Pedang apa itu?" 

Bibir Chun Yeowun berubah menjadi senyuman saat dia melihat lawannya didorong 
mundur. 

"Seni Pedang Dewa Iblis." 
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'Seni Pedang dari Dewa Iblis?' 

Kwakw! 

Suara sesuatu yang pecah. 

Itu adalah sesuatu yang terjadi saat pedang tak terlihat yang terbuat dari es qi masih 
membuka Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

Chun Yeowun terus berbicara. 

"Formasi ke-3, Seni Ekstrim Pedang Langit⁽¹⁾." 

Chachang! 

Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, pedang tak kasat mata milik Blade Lord hancur, dan 
kemudian jejak api hitam ditarik oleh Sword Art of the Demon God. 

Menangis! Gemuruh! 

"Kuak!" 

Source : 
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Chapter 458 
458: You Aren't Him (2) 

Kenangan kuno. 

Itu adalah saat ketika tidak ada banyak interaksi dengan manusia. 

Seringkali tamu datang dari semenanjung di sebelah tenggara gunung suci tempat ia 
tinggal atau dari Jianghu ke barat laut. 

Ada banyak prajurit dan seniman bela diri yang mengatakan bahwa mereka ingin 
berkultivasi. 

Lucunya, semua orang jujur tentang keinginan mereka. 

Mereka mengincar inti, yang berisi energi spiritualnya. 

Itu adalah hal yang berulang yang terjadi sejak dia dilahirkan di bumi. 

'Frustrasi. Mengganggu.' 

Dia hanya ingin mengumpulkan energi spiritual dan menaiki tangga seiring berjalannya 
waktu, tetapi dia tidak tahu mengapa orang-orang mengincarnya. 

Ada kalanya dia marah karena yang dia ingin lakukan hanyalah menghindari konflik yang 
tidak perlu. 

"Itu bukan karena aku takut pada mereka." 

Dia hanya tidak ingin melihat darah. 

Seiring berlalunya waktu, dia mengumpulkan energi spiritual yang cukup untuk naik, dan 
secara ajaib dia memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi apa pun yang dia 
inginkan. 

'Ini luar biasa.' 

Kemampuan itu adalah bukti bahwa dia telah mengumpulkan energi yang cukup. 

Seiring berlalunya waktu, seekor harimau baru dengan energi spiritual yang melimpah 
lahir di antara harimau putih gunung. 

Kelahiran Feng Bo, Macan Putih, yang akan menggantikannya. 

Itu juga berarti bahwa dia semakin dekat dengan kenaikan. 
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Dia bertemu harimau putih muda sebelum dia naik dan belajar banyak. 

"Ini lebih menyenangkan dari yang kukira." 

Hewan biasa takut padanya, binatang roh, dan di antara manusia, dia dikelilingi oleh 
mereka yang menginginkan intinya, namun karena kekuatannya, tidak ada yang mendekati. 

Tapi ada satu masalah. 

Karena cowok baru, dia lebih sering terpapar manusia daripada saat dia sendirian. 

Kurang energi dan pengalaman spiritual, yang satu itu terlalu aktif, dan bahkan ketika 
manusia muncul, ia berkeliaran tanpa ragu-ragu, menciptakan kekacauan. 

"Bersikaplah sedikit lebih sopan." 

Tidak peduli berapa kali dia memperingatkannya, harimau yang baru lahir itu ceroboh. 

Sepertinya yang baru berumur empat bulan, jadi dia tidak punya pilihan selain 
melindunginya sampai dia naik. 

Kemudian suatu hari, yang muda tidak terlihat di mana pun. 

'Apakah sesuatu terjadi?' 

Dengan pikiran yang tidak menyenangkan, dia berlari melintasi gunung untuk 
menemukannya. 

Setelah berkeliaran sebentar, dia melihat yang baru di bagian utara gunung, dikelilingi oleh 
sekelompok manusia. 

'Kamu membuatku melihat darah bahkan pada akhirnya. Anda manusia.' 

Manusia selalu serakah ketika datang ke alam mereka. 

Berurusan dengan manusia biasa tidaklah sulit. 

Namun, di antara manusia, ada orang-orang yang kekuatannya tidak seperti manusia. 

'Kamu harus berhati hati. Bahkan jika Anda akan naik ke surga, berurusan dengan manusia 
seperti itu akan berbahaya bagi Anda.' 

Dia diperingatkan seperti itu, tetapi dia dalam krisis. 

Tidak seperti dirinya, yang mencapai puncak energi spiritual, harimau putih muda tidak 
memiliki kekuatan dan pengalaman. 
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Saat dia sedang terburu-buru untuk membantunya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Chachacha! 

[Kuak!] 

[Kok!] 

Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang tidak dikenal dengan mata terkejut muncul dan 
membantai sekelompok orang yang mengelilingi anak harimau putih itu. 

Sekelompok orang tampak seperti seniman bela diri, namun mereka tidak berdaya. 

'Apakah dia membunuh mereka karena dia mengingini intinya?' 

Untuk beberapa alasan, pria itu tampak berbahaya. 

Bahkan dia, yang mencapai puncak energi spiritual, bisa merasakan itu. 

Dia pindah ke sana dengan tergesa-gesa, 

[Beraninya kalian para bajingan sialan mengincar dewa penjaga dewa Gunung Baekdu. 
Mulai sekarang, siapa pun yang bahkan menginjakkan satu kaki ke gunung akan terbunuh.] 

Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria itu. 

Bertentangan dengan harapannya bahwa pria itu mengincar inti, pria itu pergi ke suatu 
tempat di gunung setelah memusnahkan musuh. 

'Apa itu tadi? Apa orang itu?' 

Yang aneh. 

Selama ratusan tahun dia hidup, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria 
seperti itu. 

Rasa penasaran mulai muncul dalam dirinya. 

Seringkali beberapa seniman bela diri berkultivasi di Gunung Changbai. 

Dan pria itu pun menetap dan mulai memoles seni bela dirinya. 

'Apakah dia di sini untuk berlatih?' 

Dia lebih kuat dari manusia mana pun yang pernah dia lihat, jadi dia memutuskan untuk 
mengawasi dan mengamatinya. 

Jika pria itu mengambil keputusan, maka anak Macan Putih akan berada dalam bahaya. 
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Dan pria itu istimewa. 

[Dia tidak ingin mereka masuk?] 

Dia mengusir atau membunuh orang-orang yang mencoba memasuki gunung. 

Secara khusus, dia sepertinya membenci seniman bela diri dari utara. Tidak ada belas 
kasihan bagi mereka. 

Satu-satunya yang selamat adalah mereka yang datang dari semenanjung. 

"Pria yang aneh." 

Seolah-olah pria itu berusaha menutupi pembunuhan. 

Dia memutuskan untuk duduk dan melihat berapa lama pria itu akan tetap seperti itu. 

Lima tahun berlalu. 

Anehnya, dia hanya mengulangi pelatihan dan mengejar penyusup selama lima tahun. 

Sementara itu, anak Macan Putih berhasil diselamatkan beberapa kali. 

Tapi tetap saja, dia tidak ingin mempercayai manusia, jadi dia hanya mengawasi pria itu 
sampai dia naik. 

Tetapi suatu hari, pria itu berbicara kepadanya. 

[Ah. Ada harimau. Bukankah sudah lama kita tidak makan bersama? Saya bosan. Mari kita 
minum bersama.] 

Dia adalah pria yang baik hati. 

'... apa yang dia rencanakan?' 

Meskipun dia memperhatikannya selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya pria 
itu berbicara dengannya. 

Meskipun dia sengaja berpura-pura tidak memperhatikannya, pria itu berbicara. 

Setelah sekitar satu bulan, dia mulai menyukai lelucon konyol pria yang minum alkohol. 

Pria itu mengatakan bahwa dia sebelumnya menjabat sebagai perwira militer di 
semenanjung selatan. 

Hanya pembicaraan tentang hari-hari militer pria itu bisa menghabiskan waktu sambil 
minum alkohol. 
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[Saya memberi tahu raja saya nanti. Kita harus mengalahkan bajingan nakal itu sampai 
mati dan mengembalikan kejayaan pendahulu lama. Tapi Raja tidak mendengarkan saya. 
Saya cukup frustrasi ketika dia jatuh cinta pada kata-kata orang-orang yang kepalanya 
penuh omong kosong.] 

Keluhan, keluhan. 

Itu membuat Macan Putih merasa pria itu tidak berbeda dari manusia lainnya. 

Tetap saja, dia menikmatinya. 

Hidup selama ratusan tahun, ini menyenangkan. 

[Wah? Aku pasti sudah gila! Roh Ilahi. Jadi maksudmu kau bisa berubah menjadi manusia? 
Wah.] 

Pria itu bahkan mendapat kehormatan melihat Macan Putih menggunakan kemampuannya 
untuk pertama kalinya. 

Yang lebih tidak biasa adalah bahkan setelah melihat kemampuan itu, pria itu terus 
bercanda. 

[Luar biasa. Kebetulan, hmm, bisakah kamu berubah menjadi seorang wanita? Ah tidak? 
Kasihan.] 

Pria itu mengalami berbagai perubahan emosional. 

Dia mengajarkan seni bela diri Macan Putih karena terus mengawasinya berlatih. 

[Saya belum mengajar siapa pun di luar garis keturunan keluarga kami, tetapi tidak ada 
apa-apa tentang tidak mengajar binatang. Hehehe.] 

Pria itu bersemangat dan kemudian mengajari Macan Putih. 

Macan Putih belajar karena tertarik dengan pengalaman yang didapatnya untuk pertama 
kali. 

Pada awalnya, itu hanya hobi Macan Putih, tetapi dengan berbagai hal yang diajarkan, dia 
mempelajari semuanya. 

Pria itu bahkan berbicara tentang beberapa metode yang menarik. 

Saat mempelajari satu hal, sesuatu yang menarik terjadi. 

[Ini sangat istimewa. Tunggu. Ada lingkaran energi di dada Anda, tetapi saya tidak pernah 
berpikir bahwa Anda akan memiliki lingkaran energi lain di Dantian Anda juga.] 
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Hal yang aneh. 

Bahkan Macan Putih tidak pernah berpikir bahwa inti baru akan dibuat. 

Jika inti asli telah terbentuk seiring berjalannya waktu, inti baru berasal dari pelatihan. 

Berkat itu, Macan Putih bersemangat karena dia terus berlatih hal-hal baru secara konstan. 

'Manusia bajingan. Apakah dia tidak punya teman?' 

Pada titik tertentu, Macan Putih mulai berbicara dengan nada dan bahasa yang mirip 
dengan pria itu. 

Meskipun berubah menjadi manusia, dia tidak pernah belajar berbicara, tetapi 
menghabiskan waktu bersama pria itu memungkinkan dia untuk memahami beberapa 
kata. 

[Kenapa kamu tidak punya teman dekat?] 

Pria yang selalu sendirian membawa manusia ke gunung. 

Mereka berbicara satu sama lain. 

Pria yang dia bawa adalah seseorang bernama Ark Wui, yang sama kuatnya dengan 
manusia. 

Dia mengatakan bahwa Ark Wui adalah satu-satunya teman yang dia miliki di wilayah 
Jianghu, dan dia ternyata menjadi orang yang lebih baik daripada yang dipikirkan Macan 
Putih. 

Seperti pria itu, dia juga tidak mengingini inti dari binatang roh. 

[Karena kamu membenci manusia, kamu mulai dekat dengan binatang roh? Sa Kyung. Ha 
ha ha!] 

Pria baru ini, yang penuh semangat bernama Ark Wui, juga baik. 

Entah bagaimana, Macan Putih datang untuk bersama dua manusia dan memiliki waktu 
yang paling menyenangkan dalam hidupnya. 

'Sebelum saya naik, surga memberi saya hadiah. Benar.' 

Dia menganggapnya sebagai hadiah dari surga. 

Namun, fakta bahwa persahabatan mereka tumbuh adalah benar. 
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Macan Putih hanya berharap kebahagiaan dan kegembiraan tidak akan hilang sampai dia 
mencapai surga. Tapi yang terburuk terjadi. 

Sebagai binatang roh yang mengumpulkan energi spiritual untuk waktu yang lama, ia 
mencapai waktunya. 

Pria itu mengucapkan selamat kepadanya dan mengatakan bahwa dia merasa sedih karena 
teman lamanya pergi. 

[Jika ada pertemuan, ada juga perpisahan. Benar. Selamat tinggal temanku. Saya akan 
berlatih keras di masa depan dan datang untuk Anda, jadi jangan bertindak sombong 
karena Anda pergi lebih dulu.] 

Macan Putih ingin naik dalam suasana hati yang baik. 

Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, energi jahat yang tidak dikenal masuk ke 
gunung. 

Seseorang dengan energi yang luar biasa, seolah-olah dia adalah makhluk roh yang juga 
siap untuk naik ke surga seperti Macan Putih, namun Macan Putih merasakan bahaya dari 
kehadirannya. 

[Jangan khawatir, Anda pergi ke depan dan naik. Aku akan pergi dan mengurusnya.] 

'Ini berbeda. Sesuatu yang begitu menyeramkan dan berbahaya mungkin ada di luar sana.' 

[Hahahaha, sahabatku. Sebelum datang ke sini, saya disebut prajurit terbaik di Goryeo. Apa 
yang berani melawanku? Ha ha.] 

Menunjukkan kepercayaan diri, pria itu berangkat menuju energi yang tidak 
menyenangkan. 

Definisi cowok keren yang sebenarnya. 

Hanya dengan mendengarkan kata-katanya, kecemasan Macan Putih menghilang. 

Kali ini, dia berharap bisa menyelesaikan tugasnya. 

Tapi semuanya ternyata salah. 

Saat dia berkonsentrasi untuk naik, dia merasakan energi pria itu melemah. 

Seolah itu tidak cukup, dia mendengar ratapan Macan Putih berikutnya. 

[Koooo!] 

Suara kematian yang menyakitkan. 
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Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk fokus naik, dua hal yang dia perhatikan 
membuatnya sulit. 

Pada akhirnya, dia tidak bisa berkonsentrasi lagi dan menuju ke tempat di gunung. 

'!?' 

Seorang pria tak dikenal sedang menarik inti dari Macan Putih yang baru. 

Pria yang mengeluarkan inti harimau putih muda itu bahkan tidak memiliki satu emosi pun 
di wajahnya. 

Dia adalah orang yang sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa dianggap manusia 
dengan cara apa pun. 

[Ini menyenangkan. Kamu berubah menjadi manusia?] 

Dengan kata-kata itu, pria itu hendak mendekati Macan Putih dengan pedang birunya. 

[Batuk ... batuk ... lari, lari ... ini ... pria ... adalah ... monster ...] 

Temannya, yang pingsan dengan lengan terpotong, batuk darah dan berteriak sebelum 
menutup matanya seolah-olah dia mati. 

'Sa-kyung?' 

Ketika dia melihat itu, Macan Putih kehilangan akal. 

'KWOOOOOO!' 

Ide naik meninggalkan pikirannya sepenuhnya. 

Kebencian mulai memakannya. 

Dia bertarung dengan pria seperti monster yang memegang pedang. 

Setelah bertabrakan beberapa kali, ia berubah menjadi bentuk alami untuk membunuhnya. 

Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa. 

Kebencian dan nafsu akan kehancuran menguasainya. 

Pada saat dia sadar, puncak di sekitar Gunung Changbai semuanya hancur dan hancur. 

Bang! 

Satu demi satu, tinju yang datang padanya cukup kuat untuk membawanya kembali ke 
dunia nyata. 
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Jika bukan karena Ark Wui, temannya yang lain, Macan Putih akan mengamuk. 

[Dia sekarat. Tanpa mendengarkannya, apakah kamu ingin menghancurkan dunia?] 

'Dia hidup?' 

Harimau putih muda itu sudah mati. 

Namun, Sa-kyung berada di ambang kematian, terengah-engah. 

'Sa-kyung! Sa-kyung!' 

[Batuk... batuk... Kupikir hari ini... adalah hari yang baik... tapi, sepertinya tidak. Haha... aku 
ingin melihatmu naik... dengan mataku sendiri... tapi kau kehilangannya karena aku. Uhuk 
uhuk.] 

'Tidak! Jika Anda mengambil darah saya, Anda mungkin hidup.' 

Macan Putih menggigit lengannya dan membiarkan darahnya mengalir di bibir Sa Kyung. 

Dia tidak pernah melakukannya sebelumnya, tetapi dia tahu dari kata-kata orang-orang 
Wulin bahwa darahnya memiliki kekuatan untuk meregenerasi apa pun. 

Namun, kedua lengannya terputus, dan bahkan dantiannya patah. 

[Kuaaaaak!] 

Pembuluh darah Sa-kyung berdiri seolah-olah akan meledak. 

Sebaliknya, jika dia dalam kondisi prima, dia akan baik-baik saja, tetapi sekarang 
kondisinya mengerikan. 

'Seharusnya tidak seperti ini. Ini tidak mungkin...' 

Ia tidak ingin melihat sahabatnya kesakitan. 

Tetapi kematian semakin dekat, namun pria itu berbicara tanpa dendam. 

[Batuk...Aku...Aku punya sesuatu yang indah sebelum aku pergi...benar, jika...jika bukan 
karena bajingan itu...hari ini pasti...hari yang baik.] 

'Tidak. Sa Kyung. Sa Kyung. Anda seharusnya tidak mati di sini.' 

Bahkan Ark Wui meneteskan air mata. 

Melihat dia sekarat, kebencian dan kemarahan mulai mengalir lagi. 
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Dia ingin menangkap bajingan itu dan mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong sampai 
tidak ada yang tersisa. 

[... Aku mempunyai sebuah permintaan.] 

'Apa itu?' 

"Batuk... batuk... kumohon... kau. Anda tidak perlu menyerah pada impian Anda untuk 
membalas dendam. Oke?" 

'Tidak... jangan katakan hal seperti itu.' 

[Batuk ... batuk ... kamu cukup ... keras kepala. Hehe. Ark Wu. Temanku ini... batuk... 
hentikan dia. Jangan ... batuk ... biarkan dia ... lakukan ... apa saja.] 

Dia membuat permintaan ke Ark Wui. 

Dia menerima permintaan itu, tetapi dia terlalu khawatir monster itu akan kembali. 

Wajar untuk khawatir karena dia adalah monster yang membunuh temannya dan 
melarikan diri. 

'Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuh bajingan itu!' 

[... sahabatku sejak lama... waktu... batuk. Anda telah membangun diri Anda sendiri ... untuk 
impian Anda. Tinggalkan itu... untuk Ark Wui... dan...] 

Mata Sa-kyung kehilangan fokus dan menjadi kabur. 

Dan tubuhnya menjadi dingin seolah-olah jiwanya terpisah darinya. 

"Sa Kyung! Sa Kyung! Bangun! Apakah masuk akal bahwa kamu, yang terkuat di dunia, 
dikalahkan oleh seseorang dan mati ?! " 

Ark Wui meraih bahunya dan mengguncangnya, tetapi tidak berhasil. 

Jiwa yang hilang tidak bisa terjebak. 

"Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu... untuk melihat wajahmu... kenapa..." 

Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, pria itu meninggal. 

Dia berpura-pura tenang demi teman-temannya yang masih hidup, tetapi tubuhnya 
gemetar, dan dia takut mati. 

Ketika kekuatan di tangannya hilang, dunia yang diketahui Macan Putih hancur Dia ingin 
membalas dendam pada pria itu. 
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Tidak masalah jika lawannya adalah monster atau bukan. 

Rasa laparnya hanya akan hilang jika orang itu dapat ditemukan dan dibunuh. 

[Apakah kamu akan mengkhianati keinginan terakhir temanmu untuk membalas dendam?] 

Kebencian dan kemarahannya ditekan oleh Ark Wui. 

Teman mereka berdoa agar Macan Putih tidak terikat oleh balas dendam dan naik. 

Itu karena dia tahu keinginan Macan Putih, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya 
untuk itu. 

Namun, begitu kebencian menguasai, binatang roh itu terkikis oleh iblis. 

Dan itu tidak akan pernah naik tanpa pemurnian. 

Ark Wui berkata bahwa dia akan tetap tinggal dan membantu memurnikan binatang roh 
itu. 

'Pindah! Jika kau terus menghalangiku, aku akan membunuhmu juga!' 

[... Aku akan menangani amarahmu. Jika saya gagal menangani Anda, Anda dapat 
melakukan apa pun yang Anda inginkan.] 

'Tangani amarahku?' 

Seperti itu, Ark Wui menghadapinya setiap sepuluh tahun dan membantunya melepaskan 
amarahnya, tetapi Macan Putih berbeda dari manusia. 

Manusia cenderung melupakan hal-hal dan menghapus kenangan menyakitkan. 

Namun, untuk makhluk roh, bahkan setelah ratusan tahun, ingatan tidak bisa dihapus. 

Kebencian tumbuh, dan dia ingin membunuh semua orang dan segala sesuatu di Jianghu. 

"Mereka mencuri segalanya." 

Dia membantai semua orang yang datang ke gunung. 

Dia membenci mereka. 

Karena darahnya tidak berhenti mengalir, bukannya dimurnikan, niat buruknya hanya 
tumbuh. 

Dan hari ini, jejak monster itu kembali terasa. 

Orang-orang ini ada hubungannya dengan monster itu. 
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'Mungkin semangat Sa-kyung membantuku. Hari ini, aku akan menghapus bajingan itu dari 
dunia.' 

Orang-orang di depannya hanyalah musuh, dan dia tidak berniat menahan diri demi 
sumpah. 

Dia ingin membunuh mereka semua, tidak meninggalkan siapa pun. 

Tapi keinginannya hampir hilang. 

Memotong! 

'!?' 

Dia telah menyerahkan dirinya pada kebencian, dan sayatan tajam di lehernya terasa. 

Astaga! 

Dia memandang angin dan hujan dengan ekspresi pahit, dia tidak tahu apakah dia 
menangis atau hujan turun. 

Pria yang memukulnya memiliki sesuatu di tangannya. 

'Pedang?' 

Satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh temannya yang sudah meninggal. 

Dan teman lain yang bersumpah untuk tidak pernah menggunakan senjata selama sisa 
hidupnya mengayunkannya ke arahnya. 

Dan sasaran pedang itu adalah leher Macan Putih. 

Sa Kyung! 

Saat kepalanya terpenggal, pikirannya hanya memikirkan satu hal. 

'Mungkin... ini... adalah... untuk... yang terbaik...' 

Saaaaaah! 

Menangis! 

Hujan dan angin di awan gelap membuat segalanya tampak sedih. 

Saat kepala raksasa harimau hitam terpotong, topan yang kuat perlahan melemah. 

Ark Wui bergumam pahit pada kematian harimau sambil memegang pedang di tangan. 
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"Aku akan membawa semua kebencianmu. Anda akan bertemu teman kita di akhirat dan 
dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya akan datang ke sana juga, jadi mari kita minum 
seperti dulu." 

Gemuruh! 

Dia mendongak, tetapi hujan tidak berhenti. Api hitam yang menyala menarik di udara 
menggambar banyak lintasan. 

Source : 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 459 
459: You Aren't Him (3) 

"Kuaaaak!" 

Blade Lord terkena Sword Art of the Demon God, yang datang untuknya dengan api hitam. 

Saat dia tersapu kembali oleh pedang, dia merasa seluruh tubuhnya terpotong dan 
terbakar. 

Sepertinya membunuhnya lebih memaafkan. 

Gedebuk! 

Setelah teknik itu, tubuhnya tenggelam ke dalam danau beku. 

Astaga! 

Setiap kali tetesan hujan jatuh di lukanya yang terbuka, itu menyakitkan. 

Dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. 

Dia hilang. 

Tapi dari apa yang tertulis di catatan, Dewa Iblis, level Dewa Iblis saat ini, seharusnya tidak 
mampu berdiri di depannya. 

Tapi menghadapinya, dia seperti monster. 

"Aku terus didorong mundur." 

Bahkan setelah menyerap inti dari Burung Besar, dia didorong mundur, dan bahkan ketika 
menggunakan teknik klannya, dia kalah. 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari Kekuatan Pedang 
Setan Langit di Sekte Setan. 

Tidak, bahkan dalam catatan, itu jauh ke masa depan ketika Dewa Iblis bahkan 
memperoleh satu inti. 

'Apa yang salah?' 

Meskipun kemunculan Dewa Timur adalah variabel, sebelum Chun Yeowun muncul di 
gunung, Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang telah bergerak dan menyiapkan semuanya 
sesuai dengan catatan. 
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Dia bahkan mempersiapkan tubuhnya sendiri. 

'Saya adalah kepala yang seharusnya mendapatkan kehidupan abadi dan keabadian. 
Kenapa ini terjadi padaku?' 

Dia bahkan lebih menderita sekarang daripada setelah kekalahan pertamanya. 

Sebaliknya, Dewa Timur bahkan tidak tercatat dalam catatan, jadi dia bisa dianggap 
sebagai variabel dalam rencana mereka, tapi Dewa Iblis seharusnya tidak berada di 
wilayah tersebut. 

Woong! 

Dia bukan satu-satunya yang menghadapi akibat kekalahan. 

Meskipun mereka tersapu oleh topan, dampak yang dihadapi para pejuang terlalu besar. 

"B... Blade Lord dikalahkan?" 

"Apakah itu berarti Dewa Iblis lebih kuat?" 

"Itu tidak mungkin." 

Bagi Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, Raja Pedang adalah Dewa. 

Orang yang sekuat gunung yang tidak akan pernah pecah runtuh di depan semua orang. 

Sosok itu, yang mengamuk penuh luka bakar dan darah, adalah seorang pecundang. 

'Tidak. Itu tidak bisa terjadi seperti ini!' 

Hwang-heol, yang dibalut perban, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia 
melihat moral para pejuang turun tajam karena kekalahan Tuhan mereka. 

Jika dia tidak melakukan sesuatu, semua yang mereka lakukan akan sia-sia. 

Adalah mungkin untuk menyelamatkan kekuatan mereka dengan mencoba menahan dua 
monster, Dewa Iblis dan Dewa Timur, dan kemudian melarikan diri, tetapi meskipun 
begitu, hanya mungkin bagi para elit untuk melarikan diri. 

[Hwang-heol.] 

Dia menoleh ke orang yang mengirim pesan telepati. 

Itu adalah mantan tuan Woo, dengan penutup mata emas, yang mencoba menenangkan 
napas dan pikirannya. 
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[Orang tua ini dan mantan raja lainnya dengan pasukan roh yang tersisa akan 
menghentikan kedua monster itu. Cepat dan mundur dengan Blade Lord dan prajurit 
lainnya. Namun, tidak ada kemungkinan kita akan menang.] 

Mereka benci mengakuinya, tetapi tidak ada yang bisa membalikkan situasi. 

Seperti Hwang-heol, mantan penguasa memilih untuk menyelamatkan rakyat mereka dan 
mempertahankan kekuasaan. 

Bahkan jika yang lain ditinggalkan, Tuhan mereka harus dibawa pergi. 

[Bagaimana kalian berdua bisa berkorban seperti itu? Anda memimpin pasukan ...] 

[Mereka bukan orang yang bisa kamu tangani. Kami siap untuk menggunakan Seni 
Pengembalian Darah jika diperlukan.] 

Hwang-heol tidak menanggapi suara penuh tekad untuk mengorbankan hidup mereka 
demi Tuhan mereka. 

Seperti yang dikatakan mantan tuan Woo, tidak mungkin Hwang-heol bisa menangani 
kedua monster itu dan bertahan hidup. 

[Kalau begitu, tolong lari!] 

Dengan kata-kata itu, mantan tuan Woo berteriak kepada para prajurit klannya. 

Sebuah suara yang dipenuhi dengan energi internal bergema di seluruh Gunung Changbai. 

"Dengar, semuanya. Kecuali kita membunuh dua monster di sini, tidak ada masa depan bagi 
kita. Saya menghapus semua batasan yang ditempatkan pada Anda. Bunuh mereka dengan 
cara apa pun yang mungkin! " 

"Ya!!" 

Menanggapi perintahnya, orang-orang yang selamat berteriak sekaligus. 

Dari 1.000 prajurit, hanya sekitar 400 yang selamat dari topan. 

Meski begitu, jika banyak orang bisa menggunakan Seni Pengembalian Darah yang lengkap, 
bahkan jika lawannya adalah monster, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. 

Gelembung! 

Tonjolan! 

Setelah pesanan jatuh, hampir semua orang mulai menggunakan Seni Pengembalian Darah. 
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Seni Pengembalian Darah yang telah selesai menunjukkan kemampuan maksimum tubuh, 
dan itu memainkan peran penting dalam meningkatkan energi dan kecepatan regenerasi 
seseorang. 

Namun, ada efek samping dari penggunaannya. 

Tetap saja, efek sampingnya jauh lebih buruk daripada Seni Pengembalian Darah yang 
tidak lengkap, yang dipraktikkan di masa lalu. 

"GRRR!" 

Raungan binatang buas bisa terdengar di mana-mana. 

Energi para pejuang, yang otot dan kerangkanya tumbuh luar biasa besar, tampak 
menakutkan. 

Yang pertama berubah adalah anggota elit klan yang berada di atas level Master. 

"Ini adalah hal-hal jahat yang perlu dihancurkan." 

Gooooo! 

Melihat mereka seperti itu, Ark Wui beralih ke pertarungan dengan antusias. 

Dia merasa tidak enak setelah membunuh temannya, jadi dia tidak punya keinginan untuk 
menunjukkan belas kasihan kepada mereka atau dirinya sendiri. 

"Dewa Timur!" 

"Kak!! Mati!" 

Prajurit Blade God Six Martial Clan, yang semuanya berada di sekitar Ark Wui, bergegas ke 
arahnya. 

Pedang mereka bersinar dengan pedang qi. 

Jelas bahwa semua orang bergegas menuju Guru Ilahi sambil mempertaruhkan nyawa 
mereka dengan energi yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

"Konyol!" 

Ark Wui mengulurkan tinjunya ke arah mereka. 

Ruang terdistorsi, dan angin kencang menyapu mereka. 

Kwakwakwang! 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"KUAK!" 

"Kak!" 

Tubuh mereka tercabik-cabik oleh tekanan kuat. 

Bagaimana mereka bisa menahan pukulan dari Dewa Timur, siapa yang terbaik dalam apa 
yang dia lakukan? 

Mereka semua baru saja jatuh. 

Srr! 

"GRRRR!" 

"Sehat?" 

Ark Wui memperhatikan sesuatu. 

Beberapa mengorbankan tubuh mereka untuk melindungi kepala mereka. 

Orang-orang seperti itu mengatasi rasa sakit saat tubuh mereka mulai beregenerasi dengan 
cepat dan berbaris ke arahnya lagi. 

"Mencoba menjadi monster dengan tubuh manusia?" 

Dia tahu bagaimana menghentikan gerakan mereka, baik memenggal kepala mereka atau 
menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. 

Seperti bagaimana dia membunuh temannya. 

Ark Wui mengerutkan kening dengan ketidaksenangan dan sekali lagi melepaskan tinju 
lain pada mereka. 

apa! 

Sementara itu, Chun Yeowun, yang bergerak menuju Raja Pedang, yang terjebak di tanah, 
juga dikelilingi oleh para prajurit yang membuka Seni Pembalikan Darah. 

Orang pertama yang menyerangnya adalah mantan tuan Woo. 

Desir! 

Chun Yeowun memblokir serangan yang datang, yang datang dengan kekuatan besar. 

Chachachang! 

Momentum teknik pedang sangat mengagumkan. 
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Dalam hal pelaksanaannya, bahkan melebihi mereka yang berada di Tingkat Maha Guru. 

"GRRRRR! Mati! Dewa Setan!" 

Sejak awal, mantan Lord Woo memiliki keterampilan yang sebanding dengan lima prajurit 
terkuat. 

Saat dia membuka Blood Reversion Art, batas aslinya terlampaui, dan serangannya tampak 
seperti dewa. 

Itu adalah keyakinannya untuk melakukan apa saja untuk membunuh lawan. 

Chachachang! 

'... dia berniat untuk mati.' 

Bahkan jika Chun Yeowun menggunakan pedangnya yang tidak terlihat, dia menyerang 
tanpa ragu-ragu, dan Chun Yeowun tidak punya pilihan selain menghentikan teknik pedang 
yang digunakan pria itu. 

'Tahan semuanya. Untuk menyediakan waktu bagi Raja Pedang untuk melarikan diri.' 

Sejak awal, pria itu tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Chun Yeowun. 

Selama mereka menyediakan waktu bagi Tuan mereka untuk melarikan diri, tidak masalah 
jika nyawa mereka hilang. 

Ayah! 

"Mati!" 

Pada saat itu, prajurit lain yang ada di sekitar Chun Ywoeun menyerang. 

Energi mereka, yang terbentang setelah Seni Pembalikan Darah, juga tidak biasa. 

Mata merah mereka diwarnai dengan keyakinan. 

'Kamu terlalu sibuk dengan serangan mantan tuan Woo.' 

Sebanyak dia berjuang untuk mencegah serangan mantan tuan Woo, Chun Yeowun tidak 
bisa bergerak karena dia sudah sibuk berurusan dengan satu orang. 

Mungkin mereka bisa memojokkannya. 

"GRRRRR! Haaaa!" 

Dengan geraman binatang, para prajurit menyerang Chun Yeowun dari belakang. 
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Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat 
membunuh orang itu, Dentang! 

'!?' 

Qi pedang mereka yang memancar, terbelah dua. 

Berpikir bahwa armor yang terbuat dari black metal akan kuat, mereka mengayunkan 
pedang mereka dengan kekuatan penuh, tapi itu bahkan lebih kuat dari yang mereka 
bayangkan. 

"Armor macam apa yang begitu kuat?" 

Bahkan mantan tuan Woo, yang berada di depan, tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya. 

Pedang qi dikenal mampu menembus batu. 

Tapi itu bahkan tidak berhasil pada armor. 

"Kamu tidak mengira aku memakai baju besi yang tidak berguna, kan?" 

Menembus! 

Setelah beberapa saat, dua jari Chun Yeowun menusuk mantan tuan Woo di matanya. 

Itu adalah serangan yang tidak terduga. Mencoba menutupi matanya, dia berteriak. 

"KUUUUU! Mataku! Matakusssss!" 

Chachachacha! 

Meskipun regenerasinya cepat, itu tidak cukup cepat. 

Chun Yeowun meraih pria itu melalui rongga matanya dan memenggal kepalanya dengan 
pedang tak terlihat. 

Memotong! 

Dia bergegas masuk dengan tekad, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia. 

Melihat mantan tuan Woo jatuh dengan kepala terpenggal, yang lain berteriak. 

"Mantan tuan Woooo!" 

"Kamu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain." 

Chun Yeowun memotong leher para prajurit di belakangnya. 
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Memotong! 

Bertentangan dengan Dewa Timur, Chun Yeowun telah bertarung berkali-kali melawan 
orang-orang yang menggunakan Seni Pembalikan Darah. 

Memotong leher mereka adalah cara mereka dihentikan. 

Namun, jumlahnya sangat besar. 

Setidaknya dua ratus atau lebih monster bermata merah ada di sekitarnya. 

'Memenggal kepala mereka satu demi satu adalah pekerjaan yang terlalu berat.' 

Itu akan memakan waktu yang cukup lama. 

"GRRRRR!" 

"Bunuh dia!" 

Puluhan prajurit melompat ke arahnya. 

Tidak ada yang bisa dia lakukan, yang berarti dia harus menekan mereka dengan kekuatan 
luar biasa. 

Mendengar itu, Chun Yeowun bergumam dengan mata dingin. 

"Saya tahu bahwa ini adalah plot untuk mengulur waktu. Apakah Anda benar-benar 
berpikir itu akan berhasil? " 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mengulurkan tangannya ke arah awan gelap. 

Grrr! 

Guntur bisa terdengar dari awan gelap, dan kilat terang menyambar. 

Bahkan para prajurit yang rasionalitasnya setengah terpesona karena Seni Pengembalian 
Darah bingung dan melihat fenomena aneh itu. 

"Grrrr! T-Tidak mungkin!" 

"Seolah-olah..." 

Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, guntur itu pasti kebetulan. 

Itu adalah saat itu. 

"Turunkan mereka." 
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Grr! Bang! 

Saat Chun Yeowun menurunkan tangannya, awan guntur yang gelap mulai melepaskan 
kilat. 

Saat sambaran petir besar jatuh, itu tidak lebih dari bencana. 

"A... gila!" 

"Apakah dia bukan manusia?" 

Petir tidak bisa dipanggil dalam waktu sesingkat itu. 

Menembak! Meretih! 

Tubuh mereka basah kuyup, dan tanahnya tergenang air. Lebih dari dua ratus prajurit 
tersambar petir dan tersengat listrik. 

Meretih! 

"KUUUUUAK!" 

"KUUUUU!" 

Chun Yeowun telah menerima qi guntur, jadi jelas, dia bisa mengendalikannya. 

Dia mampu menciptakan fenomena seperti itu karena awan guntur yang sudah ada. 

Grrr! Bang! 

Hwang-heol, pria berbalut perban, menggigit bibirnya saat melihat petir jatuh. 

Pada pandangan pertama, dia tahu siapa yang melakukannya. 

'... dia bukan lagi manusia.' 

Dia tahu bahwa Chun Yeowun menyerap inti dari Penyu Naga dan mampu menggunakan qi 
guntur, tetapi menontonnya memberinya perasaan yang berbeda. 

Tampaknya tidak ada artinya menyebut pria itu manusia. 

Satu-satunya orang yang seharusnya menjadi Dewa adalah Raja Pedang mereka, yang 
mencapai puncak seni bela diri, tapi sepertinya itu tidak lagi terjadi. 

'Tuan Pedang ...' 

Hwang-heol menatap Blade Lord, yang berada di belakang seorang warrior. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Menggerutu! 

Tubuh Blade Lord beregenerasi sedikit demi sedikit. 

Tapi itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. 

Setelah menyerap intinya, dia berharap tubuh pulih lebih cepat, tetapi sekarang seolah-
olah ada sesuatu yang membatasi penyembuhan. 

'Pedang ganas yang dilepaskan Iblis itu mengganggu regenerasinya.' 

Blade Lord akan beregenerasi lebih cepat jika bukan karena energi hitam yang meresap ke 
dalam tubuhnya. 

Saat dibawa pergi, Blade Lord fokus untuk mengeluarkan energi itu. 

'Dewa Iblis!!!' 

Menggerutu! 

Kemarahan yang intens, yang dia rasakan untuk pertama kalinya setelah kekalahannya 
melawan Dewa Timur, datang lagi padanya. 

Dia merasa bahwa dia dipermalukan dan terlihat menyedihkan. 

Itu menyedihkan. Mereka mengorbankan orang-orang elit mereka hanya untuk segelintir 
tuan untuk melarikan diri. 

Para master yang bergegas menuruni Gunung Changbai tetap diam, mengetahui bagaimana 
perasaan Tuan mereka. 

Mundur, melarikan diri, salah satu dari mereka membuat depresi bagi siapa pun. 

"Kekalahan pahit adalah makanan. Dewa Iblis ... kepala ini tidak pernah puas dengan 
kekalahan. Nikmati kemenangan hari ini. Bagaimanapun, waktu ada di pihak kita. " 

Menenangkan pikirannya, Blade Lord berbicara kepada para prajuritnya. 

Itu untuk mencegah penurunan moral mereka. 

"Bahkan jika kita dikalahkan sekarang, warisan tidak akan pernah berhenti. Ingat darah 
dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Kepala ini berjanji untuk kalian semua..." 

Itu dulu, 

Sinar cahaya biru jatuh di depan mereka saat mereka bergegas menuruni gunung. 
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Kwakwakwang! 

"S-Berhenti!" 

Semuanya harus berhenti sekaligus. 

Hwang-heol bergumam dengan suara gemetar. 

"Ini, Kilat Langit?" 

Begitu dia selesai berbicara, seseorang terbang di udara. 

Astaga! 

Itu adalah Dewa Iblis, Chun Yeowun, yang menghalangi mereka. 

Chun Yeowun mendarat di depan mereka dan berbicara. 

"Tidak ada waktu berikutnya untukmu. Dewa Pedang Palsu." 

'!!!' 

Mendengar bagian terakhir, mata Blade Lord bergetar. 

Source : 
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Chapter 460 
460: You Aren't Him (4) 

Kata-kata yang keluar dari mulut Demon God tentang Blade God tidak hanya mengejutkan 
Blade Lord. 

Bahkan Hwang-heol dan master lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

Dewa Pedang. 

Itu adalah leluhur mereka. 

Masalahnya bukan karena dia tahu namanya. 

Banyak orang di Wulin tahu nama Dewa Pedang, seorang pria dari masa lalu. 

Selain itu, ada faksi di Yulin dan Sekte Iblis yang mengetahui keturunan Dewa Pedang, dan 
mereka mengetahuinya melalui mata-mata klan. 

Tapi itu saja. 

Tidak ada yang bisa mengetahui rahasia sebenarnya di balik klan mereka. 

"Palsu ... Dewa Pedang?" 

Tapi mengapa Chun Yeowun menyebut Blade Lord sebagai Dewa Pedang palsu? 

Rahasia mereka tidak bisa diketahui. 

Mengamuk, di belakang seorang master, Blade Lord berteriak dengan marah. 

"Aku belum mewarisi gelar itu, tapi kamu Dewa Iblis tidak berhak tahu tentang hal-hal itu." 

'Diwarisi?' 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Karena kata-kata Raja Pedang, dia menyadari bahwa nama Dewa Pedang setara dengan 
nama Chun Ma di Sekte Iblis. 

Dengan satu stimulus yang tidak disengaja, informasi yang tidak terduga diperoleh. 

Chun Yeowun ingat wajah yang dilihatnya di video Nano. 

'Berbeda.' 
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Wajah kuat dari Dewa Pedang dengan alis tebal benar-benar berbeda dari Raja Pedang. 

Tapi kata-kata Raja Pedang berarti bahwa dia adalah Dewa Pedang yang mengendalikan 
masa depan. 

Ini hanya membuatnya semakin bingung. 

'Lalu, seperti yang dikatakan oleh keturunan yang disebut Chun, seseorang dari masa 
depan mengubah masa lalu, tetapi seperti yang dikatakan Raja Pedang, apakah mungkin 
seseorang di masa depan mewarisi nama Dewa Pedang?' 

Dia membuat beberapa asumsi. 

Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah orang yang terpisah dari Dewa Pedang yang 
muncul di masa lalu dan melawan Pedang Iblis. 

Rasanya lebih realistis daripada membuat koneksi yang rumit. 

Satu hal yang pasti. 

"Kamu bukan." 

Blade Lord merasakan ketidaksenangan yang kuat dari nada tekad Chun Yeowun. 

"... apa yang kamu bicarakan sekarang, Dewa Iblis?" 

"Kamu tidak perlu tahu." 

"Beraninya kamu!" 

Chun Yeowun dengan tenang membuatnya menyadari realitasnya. 

"Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menanyakan itu kepadaku ketika kamu 
melarikan diri dengan mengorbankan bawahanmu?" 

Gemetaran! 

'Tuan Pedang ...' 

Master yang membawa Blade Lord merasakan getarannya. 

Mereka juga merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap Chun Yeowun dan kata-
katanya yang memalukan. Apakah mereka berbeda dari Blade Lord? 

Namun, sepertinya Blade Lord sedang menekan amarahnya. 

Sss! 
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Blade Lord melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan energi jelek yang 
meresap ke dalam tubuhnya. 

Jika mereka pergi, dia bisa beregenerasi. 

Tetapi jika semua orang mati, Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang akan menerima luka yang 
tidak dapat disembuhkan. 

'Dewa Iblis akan mengikuti kita ke pangkalan, kan?' 

Mereka harus menunda keberangkatan mereka. 

Awalnya, mereka tidak mau repot menjawab, tetapi satu-satunya hal yang ingin mereka 
lakukan adalah mengatasi krisis. 

"... apa yang ingin kamu ketahui tentang kursi utama?" 

Mata Chun Yeowun berbinar mendengar pertanyaan Raja Pedang. 

Karena dia berpikir bahwa pria itu tidak akan memberikan jawaban yang jujur, Chun 
Yeowun berencana untuk menundukkan dan menyiksanya. 

[Energi internal orang yang terluka aktif.] 

Suara Nano bergema di kepala Chun Yeowun. 

'Aku tahu.' 

Bahkan jika Nano tidak memberitahunya, dia bisa merasakan energi internal dari Raja 
Pedang meningkat. 

Selain itu, dia tahu lebih banyak dengan melihat matanya yang tegang. 

'... bermain trik. Apakah Anda mencoba mengulur waktu untuk melepaskan energi saya di 
tubuh Anda?' 

Dia segera mengerti niatnya. 

Chun Yeowun, yang khawatir sejenak, memutuskan bahwa akan lebih baik untuk 
melakukan sesuatu yang lain. 

Ketika dia mencoba untuk mendapatkan informasi dari salah satu master masa lalu dari 
Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang ditahan di Sekte Iblis, dia kehilangan alasannya 
bahkan tanpa memberikan sepatah kata pun. 

'Tapi karena dia adalah kepala, kemungkinan itu terjadi rendah, tapi ...' 
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Dia tidak bisa memastikan bahwa klan menyeluruh seperti Klan Bela Diri Enam Dewa 
Pedang tidak akan menempatkan larangan di benaknya. 

Jika itu masalahnya, bertingkah seolah dia dibodohi adalah pilihan terbaik. 

Chun Yeowun membuka mulutnya sambil melihat Blade Lord. 

"Kamu berjanji untuk membunuhku dan mengubah masa depan." 

'Kotoran!' 

Mata Blade Lord berkibar. 

Dia tidak pernah menyangka Chun Yeowun akan mengingat dan menanyakan itu. 

Bahkan ketika dia mencoba untuk menjaga ekspresi tenang, Chun Yeowun, yang bisa 
melihat semuanya mulai dari otot wajahnya hingga kontraksi pupilnya, bertanya. 

"... Saya melihat bahwa Anda tahu masa depan?" 

'!!!' 

Sebagai tanggapan atas pertanyaan itu, bukan hanya Blade Lord tetapi bahkan Hwang-heol 
pun terkejut. 

Itu hanya karena penasaran, tetapi tindakan mereka memberinya jawaban. 

'Jadi, itu benar?' 

Chun Yeowun menanyakannya, meleset dari asumsi. 

Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah masa 
kini? 

Tanamkan keturunan Anda dengan Nano Machines. 

Jika demikian, mereka yang mengaku sebagai keturunan Dewa Pedang kemungkinan besar 
akan menerima sesuatu darinya di masa depan. 

'B-Bagaimana dia bisa? Bagaimana Dewa Iblis tahu...' 

Mereka yang menyadari fakta itu hanya sedikit di Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Blade Lord membuka matanya dan menatap Hwang-heol. 

[Hwang-heol!] 

[II juga, apa yang terjadi?] 
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[...apakah catatan yang ditinggalkannya bocor?] 

Tanpa itu, tidak mungkin Dewa Iblis bisa mengajukan pertanyaan yang begitu akurat. 

Untuk itu, Hwang-heol menjawab, bingung. 

[Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tuan Pedang! Tidak ada yang menyerbu pangkalan dengan 
catatan. Selain itu, bahkan jika itu bocor, satu-satunya orang yang dapat membacanya 
dengan benar adalah aku dan dua mantan raja lainnya.] 

Hwang-heol benar. 

Bahkan jika itu bocor, hanya empat orang yang bisa membaca catatan itu, termasuk Blade 
Lord. 

Sebagai ujian, mereka meminta para terpelajar untuk membacanya, tetapi tidak ada yang 
berhasil menafsirkannya. 

Itu karena, selain karakter yang disederhanakan, ada kata-kata yang tidak ada di Jianghu 
saat ini. 

Pada akhirnya, itu berarti mereka tidak bisa membacanya. 

'Catatan?' 

Mata Chun Yeowun menyipit. 

Berkat kemampuannya, yang membantu menguping pesan telepati orang lain, dia bisa 
mendengar percakapan mereka. 

Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Chun Inji. 

[Mereka adalah orang-orang yang cukup hebat. Saya tidak bisa mendapatkan banyak 
informasi karena mereka menggunakan kata-kata dengan goresan sederhana dari karakter 
Cina.] 

Pada saat itu, Chun Yeowun berasumsi bahwa itu adalah kata-kata Cina yang sederhana. 

Jika kedua orang ini membicarakan hal itu, maka Chun Inji pasti telah menyalin apa yang 
disebut sebagai catatan. 

Tidak tahu bahwa Chun Yeowun mendengarkan mereka, Hwang-heol terus 
menyangkalnya. 

[Sangat tidak mungkin bagi Dewa Iblis untuk mengetahui itu!] 

[Mengatakan Anda 'pasti' ... tunggu!] 
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Mata Blade Lord bergetar. 

Dia tahu bahwa catatan itu tidak bocor. 

Tapi ada yang terasa aneh. 

Saat memikirkannya, menurut catatan, Dewa Iblis masih dianggap sebagai putra mahkota 
dari Sekte Iblis. 

Dan alasan dia terlibat dengan Chun Yujong, mantan Raja, adalah untuk mencegah Chun 
Yeowun menjadi putra mahkota. 

'Saya tidak terlalu peduli, tetapi karena dia tidak bisa campur tangan secara langsung di 
masa lalu, tidak semua catatan yang ditinggalkan cocok dengan sempurna.' 

Bahkan jika Dewa Iblis tumbuh lebih cepat dari yang disebutkan dalam catatan, kecepatan 
ini terlalu cepat. 

Sekarang mereka bahkan tidak bisa menghentikannya. 

Saat Dewa Iblis dipanggil Chun Ma Generasi Kedua di masa depan, menurut catatan, 
mereka menganggapnya sebagai peringatan dan mencoba mendapatkan semua inti. 

Tapi kebetulan, dia menyela mereka setiap saat. 

Berkat itu, inti dari Flame Qilin, Dragon Turtle, Imoogi, dan sekarang bahkan White Tiger 
dibawa pergi. 

"Awalnya, kami berpikir dengan cara yang salah. Karena dia adalah generasi kedua Chun 
Ma, tidak disangka dia bergerak seperti itu.' 

Blade Lord menatap Chun Yeowun dengan wajah kaku dan berkata. 

"Kamu juga tahu masa depan. Dewa Setan!" 

Tanpa itu, bagaimana dia bisa mengubah semua rencana mereka menjadi debu? 

Hwang-heol menatap Chun Yeowun dengan cara yang mengatakan dia tidak ingin 
mempercayai apa yang dia dengar. 

Mata Chun Yeowun menjadi muram mendengar kata-kata itu. 

"Ini menuju ke arah yang sama sekali berbeda." 

Dia tidak tahu masa depan. 

Dia hanya tahu bahwa seseorang dari masa depan ikut campur di masa lalu. 
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Meskipun lawan-lawannya bodoh, dia tidak menganggap perlu untuk menyangkal hal itu. 

"Saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi." 

Mungkin mereka tidak tahu siapa Dewa Pedang yang sebenarnya. 

Chun Yeowun berkata dengan santai. 

"Kau cukup cepat. Maka Anda tahu bahwa Anda tidak bisa menipu, bukan? " 

Mereka goyah ketika dia mengikuti pertanyaan mereka. 

Secara khusus, yang disebut Hwnag-heol merespons. 

[Tuan Pedang! Tidak mungkin. Catatannya dengan jelas menyatakan bahwa sesuatu di 
tubuhnya tidak dapat dihilangkan dan bahwa TP mengintervensi, jadi tidak ada seorang 
pun kecuali dirinya yang dapat campur tangan di masa lalu!] 

'TP?' 

Itu bukan bahasa Jianghu, juga bukan sesuatu dari era ini. 

Chun Yeowun pernah mendengar kata itu di suatu tempat. 

Kata itu pasti disebutkan oleh Chun dalam video Nano. 

[Dokter, kata-kata Anda benar. Tetap saja, chip ID berbahaya. Anda tahu bahwa jika Anda 
mendapatkan Mesin Nano, pelacakan oleh TP akan lebih cepat, kan?] 

Bahkan keturunannya Chun tampak khawatir tentang hal itu. 

Dia tidak tahu apa sebenarnya TP ini, tetapi sepertinya sesuatu yang mencegah orang-
orang dari masa depan untuk campur tangan di masa lalu. 

Keturunan klan ini juga tampaknya telah menyuntikkan diri dengan Nano Machines dan 
menghilang karenanya. 

Mata Chun Yeowun melebar, memikirkannya. 

'Tunggu, apakah itu berarti orang yang mereka bicarakan tidak hanya membantu mereka 
dari masa depan tetapi juga tinggal di masa lalu?' 

Dia tidak kembali seperti keturunan Chun. 

Dia berada di masa lalu. 
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Bertanya-tanya, dia memikirkan jejak pedang Blade God Six Martial Clan, yang pertama kali 
muncul di masa lalu, di lembah pedang, dan bahkan pada masa Chun Ma. 

Selain itu, Seni Ekstrim Dewa Pedang telah berkembang seiring waktu. 

'Saya salah. Benar. Itu dia. Dia pergi lebih jauh ke masa lalu!' 

Chun Yeowun berbicara kepada mereka. 

"Yang terus kamu bicarakan adalah Dewa Pedang ..." 

Itu dulu. 

Astaga! 

Kabut hitam menyembur dari tubuh Blade Lord. 

Pelepasan seluruh Energi Setan Langit dalam dirinya. 

Pada saat yang sama, mata Blade Lord, yang tampak seperti kematian, dihidupkan kembali, 
dan dia terbang menuju Chun Yeowun. 

Astaga! 

"Memang, kamu, Dewa Iblis, harus dibunuh di sini!" 

Whoo! 

Ruang terdistorsi dari tangan Blade Lord, yang memadatkan energi. 

Itu adalah penyatuan energi. 

Raja Pedang, yang meningkatkan energinya dan qi es dari Burung Besar, mencoba 
membunuh Chun Yeowun. 

Sekarang dia tenggelam dalam pikirannya, itu satu-satunya kesempatannya untuk 
membunuh Chun Yeowun. 

Kemudian, 

Meretih! 

'Ini?' 

Pedang tak terlihat yang terbuat dari qi guntur hitam terbentuk di depan Chun Yeowun. 

Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa Blade Lord tidak akan waspada karena luka-
lukanya. 
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Namun, Chun Yeowun dalam kondisi sempurna. 

"Tidak layak." 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun mengulurkan tangannya. 

Krek woong! 

Ruang terdistorsi karena semua energi bersatu di ujung pedang tak terlihat guntur qi 
hitam. 

"Pembatalan Penyatuan?" 

Blade Lord tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 

Dia harus menghabiskan dua puluh tahun mempelajari rahasia tertinggi. 

Itu adalah langkah rahasia yang dia sembunyikan sampai akhir, bahkan ketika dia berada 
di ambang kekalahan melawan Dewa Iblis di puncak. 

"Mustahil. Kamu, bagaimana kamu bisa..." 

Meretih! Meretih! 

Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya hitam 
menghantamnya. 

Blade Lord merespons dengan segera menyatukan energi yang dia kumpulkan di 
tangannya. 

Pang! 

"Kuak!" 

Darah menyembur keluar dari mulutnya. 

Dia mencoba memegang perisai energi dengan sekuat tenaga. 

"KUUUUU!" 

Mustahil untuk menghentikan teknik pedang, yang menyerbu dengan qi guntur hitam dan 
pedang tak terlihat yang semuanya bersatu. 

Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin. 

"Jangan bermimpi bermain-main." 

Meretih! Kwakwak! 
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"Dewa Iblis! Tidak! Eukkk!" 

Serangan Blade Lord dihancurkan, dan tubuhnya tersapu oleh petir dalam sekejap. 

Jeritan itu kuat dan menakutkan sampai perlahan-lahan menjadi cepat berlalu. 

Satu-satunya jejak yang tertinggal adalah bintik-bintik yang terbakar oleh petir hitam. 

"Uh ... bagaimana ini bisa terjadi!" 

"Pedang Lorrrddddd!!!" 

Hwang-heol dan master lainnya berteriak dan mencoba menemukannya, tetapi tidak ada 
jejaknya. 

Seolah-olah dia menghilang. 

Seolah-olah dia menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan sel di belakang. 

Source : 
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Chapter 461 
461: On the Verge of Life and Death (1) 

Astaga! 

Hujan yang tadinya turun dengan derasnya berangsur-angsur berhenti. 

Delapan master yang kehilangan pemimpin mereka, Blade Lord, tidak punya pilihan selain 
dihancurkan. 

Siapa yang tahu bahwa dia, yang melampaui batas manusia, akan menderita dengan sia-
sia? 

Tidak ada yang tersisa darinya. 

Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. 

'Tidak. Dia tidak mungkin manusia!' 

"Dia telah melampaui apa yang bisa kita lakukan." 

Pertempuran hanya mungkin terjadi ketika ada tingkat peluang tertentu. 

Perasaan kehilangan karena kehilangan Tuhan mereka menyebabkan rasa takut muncul di 
dalam pikiran tuan yang tersisa. 

Chun Yeowun menatap delapan tuan dan Hwang-heol. 

"Sekarang hanya kamu. Daripada melarikan diri dari saya dengan kikuk ini, saya ingin 
menyarankan Anda untuk memilih pertarungan yang bersih atau menyerah. 

Menggerutu! 

Hwang-heol menjadi marah pada peringatannya saat dia menggertakkan giginya. 

Tapi kenyataannya kejam. 

Menjadi marah tidak berarti bahwa situasi yang tidak dapat diubah dapat dibalik. 

Hwang-heol berteriak pada para master, yang semuanya menjadi pucat dan mulai 
berkeringat. 

"Semua orang menyebar ke segala arah!" 

Hanya ada satu secercah kelangsungan hidup. 
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Seolah menunggu perintah, semua master bergegas ke arah yang berbeda. 

Ta! Tata! 

Siapapun harus hidup. 

Setidaknya satu master harus kembali ke markas mereka dan memastikan bahwa Sekte 
Iblis tidak bisa menyerang mereka. Jika tidak, semuanya akan hilang. 

'Kita tidak bisa menyerah begitu saja.' 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya. 

Jika klan adalah tipe yang meninggalkan segalanya hanya karena kepala mereka sudah 
mati, mereka pasti sudah pingsan. 

'Apakah ada yang tersisa untuk dilakukan?' 

Dia tidak bisa menggunakan qi-nya lagi. 

Jika dia mengeluarkan qi yang tersisa, dia pasti bisa mengeluarkan serangan lain, tapi 
kemudian dia tidak akan bisa membela diri jika seseorang menyerang. 

'Jika itu mereka, maka ini sudah cukup.' 

Semua master tampak seperti prajurit yang mencapai Level Super Master. 

Bahkan jika dia tidak membuka pedang tak terlihat dengan qi, Sky Flash seharusnya sudah 
cukup. 

apa! 

Partikel putih terpancar dari sol Nano Suit saat Chun Yeowun melayang ke udara. 

Saat dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di langit, yin yang ekstrem dilepaskan, 
menyebabkan suhu turun dan embun beku meningkat. 

Jjkkk! 

Embun beku segera terbentuk menjadi pedang. 

Chun Yeowun, yang telah mencapai tingkat tinggi dalam budidaya qi dingin, bisa membuat 
pedang es lebih kuat dari besi. 

Dua puluh tujuh pedang es terbentuk. 

'Untuk saat ini, ini adalah batasnya.' 
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Konsumsi energi internal lebih lanjut harus dibatasi. 

'Lacak mereka.' 

[Ya. Mengoperasikan sistem panel jarak jauh sesuai dengan perintah pengguna.] 

Ketika suara Nano berakhir, tiga pedang es keluar ke setiap arah menuju master yang 
melarikan diri. 

Rona biru bersinar pada pedang es yang melesat di udara. 

Woong! 

Sepertinya pedang itu bergerak dengan kecepatan panah. 

'Nano!' 

[Mengaktifkan sistem multi penguncian.] 

Suara Nano bergema di kepalanya, dan target merah dalam bentuk salib terbentuk di 
augmented reality di mana garis putih ditarik ke arah mereka. 

Bip bip bip bip bip! 

Ketika para master yang tersebar ke segala arah melarikan diri dan ditetapkan sebagai 
target, Chun Yeowun mengulurkan tangannya. 

Pedang es yang terbuat dari qi dingin berubah menjadi biru dan bergegas ke arah mereka. 

Chachacha! 

Wajah para master yang melarikan diri dengan sekuat tenaga menjadi pucat. 

Tidak mungkin mereka tidak menyadari energi yang datang dari belakang mereka. 

"Ugh. Kilatan Langit! Sial!" 

"Ini gila! Bagaimana dia masih memiliki energi yang tersisa?" 

Mereka tidak tahu bahwa pedang itu terbang ke arah semua orang dan mengira mereka 
bernasib buruk karena menjalankan Pedang Udara tidak mungkin, jadi beberapa mencoba 
menghentikannya. 

Namun, kekuatan Pedang Udara, yang digunakan selama Kilat Langit, terlalu besar untuk 
mereka hentikan. 

Chachang! 
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"Kuak!" 

Pedang seorang master patah dengan dua serangan dari satu Pedang Udara sementara 
Pedang Udara lainnya menembus dadanya. 

Master lainnya tidak berbeda. 

Kekuatan Pedang Udara terlalu kuat untuk mereka blokir. 

"Kuak!" 

"Kak!" 

Pedang dengan sayap biru besar datang untuk mereka, dan target mereka di augmented 
reality menghilang satu per satu. 

Hanya ada satu palang merah yang tersisa. 

Itu adalah Hwang-heol, pria dengan perban yang menahannya. 

Chachachang! 

Pedangnya patah karena 3 Pedang Udara yang datang untuknya, dan dia berjuang untuk 
memblokir Pedang Udara dengan pedang qi dari tangan kosongnya. 

Kwak! 

"Ak! Lengan saya!" 

Lengannya terbang saat dia mencoba menghentikan Air Sword, yang tidak bisa dihentikan. 

Menahan rasa sakit karena kehilangan lengannya, dia mencoba melarikan diri darinya, 
tetapi itu menusuk dadanya. 

Kwak! Gedebuk! 

"Ugh! Ini, ini tidak bisa..." 

Menetes! 

Darah mulai mengalir dari sudut mulut Hwang-heol. 

Hwang-heol menatap dadanya, yang memiliki lubang seukuran kepalanya. Seluruh 
tubuhnya gemetar, dan dia berhenti bernapas. 

"Fiuh." 

Chun Yeowun, yang melayang di udara, menarik napas dalam-dalam. 
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Dengan itu, kekuatan yang tersisa dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang dimusnahkan. 

'Apakah Ark Wui mengurus semuanya?' 

Yang tersisa hanyalah pangkalan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Jika satu tempat itu dimusnahkan, Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang telah berusaha 
secara diam-diam menyebabkan gelombang dalam kehidupan orang-orang Wulin, akan 
menghilang untuk selamanya. 

Tentu saja, hal-hal lain harus dilakukan sebelum itu. 

'Kakek berkata bahwa dia menyalin beberapa hal dari catatan, jadi aku harus 
memeriksanya sebelum menuju ke selatan.' 

Jika dia bisa membaca catatan tersembunyi yang disimpan kakeknya, dia akan menemukan 
beberapa rahasia. 

'Ayo pergi ke Dewa Timur untuk saat ini.' 

Saat itulah Chun Yeowun hendak berbelok ke arah Gunung Changbai. 

Menakutkan! 

'Tunggu... apa itu?' 

Dia merasakan peningkatan energi. 

Itu tidak terlalu besar, tapi itu pasti sesuatu yang tidak terasa menyenangkan. 

Chun Yeowun menatap puncak gunung. 

Sisi gunung begitu sunyi sehingga terasa ada yang tidak beres. 

'Perasaan sesaat. Tetapi...' 

Di puncak Gunung Changbai adalah Ark Wui. 

Bahkan Blade Lord tidak bisa berdiri di depan pria itu, tapi sesuatu yang aneh sepertinya 
telah terjadi. 

Jadi dia memutuskan untuk bergegas. 

Ssst! 

Nano membentuk helm, dan dengan energi putih yang dilepaskan dari solnya, Chun 
Yeowun terbang menuju Gunung Changbai. 
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Astaga! 

Tidak lama setelah Chun Yeowun menghilang. 

Di tempat mayat Hwang-heol berada, bayangan berguncang, dan sesosok muncul. 

Shrek! 

Seorang pemuda tampan dengan rambut merah cerah. 

Dengan langkah hati-hati, pemuda itu mendekati mayat Hwang-heol dan membalikkan 
tubuhnya. 

Tubuhnya dingin, dan hanya bagian putih yang bisa dilihat di matanya. 

Tak! 

Pemuda itu menekan pembuluh darah leher Hwang-heol dengan dua jari. 

Detak jantung yang sangat samar bisa dirasakan. 

Bagaimana mungkin pria yang tertusuk jantungnya masih memiliki detak jantung? 

"Kamu bertahan." 

Bibir pemuda itu membentuk senyuman saat kedua jarinya mulai mengumpulkan energi 
dan mendorongnya ke dalam pembuluh darah yang ada di sisi dantian Hwang-heol. 

Tatatata! 

Setelah beberapa kali mencoba, dia mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. 

Sebuah toples kecil, seukuran kepalan tangan, dan ketika tutupnya dibuka, keluarlah bau 
busuk. 

Pemuda itu membawa toples itu ke bibir Hwang-heol. 

Mengalir! 

Cairan merah tua mengalir keluar dari botol dan masuk ke mulut Hwang-heol. 

Pemuda itu menopang leher Hwang-heol sambil mengangkat kepalanya sedikit agar cairan 
itu masuk ke tenggorokannya. 

Cairan gelap mengalir ke tenggorokannya. 

Pria muda dengan rambut merah cerah, yang menuangkan setiap tetes cairan terakhir, 
menatap pria mati itu dengan mata tegang. 
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Tidak ada perubahan. 

"Apa? Apa dia benar-benar mati?" 

Pemuda itu bingung. 

Itu dulu. 

Mata Hwang-heol, yang hanya memperlihatkan bagian putihnya, bergerak ke posisi semula, 
dan pria itu menghela napas kasar. 

"UGHHHHH!" 

Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi. 

gemericik! 

Pembuluh darah di dadanya, yang semuanya robek, mulai menyambung kembali seperti 
benang. 

Bukan hanya pembuluh darah, bahkan otot pun mulai menempel kembali. 

Setelah beberapa saat, lubang di dadanya benar-benar diregenerasi. 

Menempel! 

Ketika dadanya benar-benar sembuh, lengan kanannya, yang juga hilang, mulai 
beregenerasi. 

Tidak butuh waktu selama dada itu. 

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

Dan itu tidak berhenti. 

Pssss! 

Area di sekitar kepala yang selalu dibalut juga mulai menonjol, dan tak lama kemudian 
rambut mulai tumbuh. 

Itu adalah rambut biru tua dan bukan rambut hitam. 

Hwang-heol, yang sedang berbaring di lantai, mengangkat bagian atas tubuhnya dan 
menghembuskan napas. 

"Haaa.... Haaa..." 

Melihat itu, pemuda berambut merah itu tersenyum dan berbicara. 
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"Kamu melakukannya dengan baik. Jadi, bagaimana rasanya hidup setelah hampir mati?" 

Hwang-heol menatap pemuda itu dengan mata yang tidak masuk akal dan bertanya. 

"Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama jika kamu mati juga?" 

"Sulit untuk mengatakan apakah Anda mati atau hidup. Kamu benar-benar compang-
camping meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. " 

Saat itu Hwang-heol bergumam. 

"...tidak menggunakan energi penuh? Dia benar-benar monster." 

"Itu adalah kata-kata yang kamu katakan, Hwang-heol, yang kedua dalam perintah. 
Sepertinya pertumbuhannya melebihi harapan kami." 

Hwang-heol berbicara kepada pemuda berambut merah itu. 

"Terlalu cepat. Sepertinya dia semakin kuat dengan setiap napas yang dia ambil. " 

"... maksudmu?" 

"The Blade Lord sangat dikalahkan!" 

Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, Chun Yeowun menjadi begitu kuat 
begitu cepat sehingga memanggilnya jenius pedang tidak membuatnya adil. 

Itu sudah cukup untuk mengubah jalannya sejarah yang ada. 

"Ah!" 

Tiba-tiba, Hwang-heol berbicara saat dia mengingat sesuatu. 

"Dia harus dihentikan. Dia memiliki inti dari empat Binatang Roh. Jika dia mengambil satu 
lagi, kita akan mendapat masalah!" 

Orang yang menyerap inti dari lima binatang roh. 

Dikatakan untuk mendapatkan keabadian. 

"Empat inti? Saya mendengar dari laporan bahwa hanya tiga yang diambil. " 

"Tidak. Orang itu mungkin menyerap inti dari Great Bird juga. Saya merasakan semangat 
Burung Hebat darinya." 

"Kurasa kau cukup yakin." 

Jika dia benar-benar memiliki empat inti, maka mereka berada dalam masalah serius. 
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Dan itu berarti Chun Yeowun harus dihentikan. 

"Apakah kamu yakin orang lain tidak dibutuhkan?" 

Mendengar kata-kata serius Hwang-heol, pria dengan rambut merah cerah berbicara 
sambil tersenyum. 

"Aku tidak membutuhkan orang lain." 

"Apa?" 

"Menurut apa yang kamu katakan, ini bagus. Saya harus pergi kepadanya secara pribadi. " 

'!?' 

Mata Hwang-heol melebar mendengar kata-kata pemuda itu. 

Chun Yeowun terbang ke puncak, tempat pertempuran terjadi. 

Astaga! 

Jasnya mulai turun saat dia tiba di depan danau yang membeku. 

'Apa-apaan...' 

Adegan yang luar biasa terbentang di depan matanya. 

Chun Yeowun melihat Ark Wui mati dengan tangan terpotong, dan di depan Ark Wui yang 
mati, seorang pria berlutut. 

"Ini bagus. Untuk membuat saya berlutut. " 

Bertentangan dengan kata-katanya, suara itu terdengar kering. 

Tanpa emosi. 

Ada luka di dekat dada pria berjubah hitam itu, yang membengkak lalu kembali normal. 

Menempel! 

Pria itu melewati mayat dan membuka mulutnya dengan wajah tanpa emosi sambil 
menatap Chun Yeowun. 

"Sudah sangat lama. Tidak, ini pertama kalinya kami berpapasan di tempat ini. Dewa 
Setan." 

Mata Chun Yeowun berkibar. 
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Wajah yang kuat dengan alis tebal. 

Itu adalah wajah yang dia lihat dalam rekaman video yang ditunjukkan Nano. 

"Dewa Pedang!" 

Source : 
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Chapter 462 
462: On the Verge of Life and Death (2) 

Sejujurnya, dia tidak menyangka akan bertemu pria ini begitu cepat. 

'Aku tidak merasakan apa-apa darinya,' 

Energi pria itu terasa sama dengan alam di sekitarnya. 

Namun, kekuatan yang terpancar dari wajahnya memberitahunya bahwa dia berbeda dari 
orang-orang yang pernah ditemui Chun Yeowun sebelumnya. 

Raja Pedang itu kuat. 

Dan Dewa Timur, Ark Wui, juga akan mengeluarkan aroma seniman bela diri yang 
mendalam. 

Namun, dari pria di depannya, ada sesuatu yang terasa salah. 

"Dia sepertinya tidak punya emosi." 

Itu hampir benar berdasarkan ekspresi pria itu. 

Bahkan hewan pun memiliki emosi, tetapi orang ini sepertinya tidak memilikinya. 

Dewa Pedang. 

"Pembunuh legendaris." 

Beberapa cerita melekat pada penampilan singkatnya di Wulin. 

Seseorang yang datang dan bersaing dengan pendekar pedang legendaris, Pedang Iblis. 

Untuk pertama kalinya sejak Chun Ma, gelar seniman bela diri terbaik telah berubah. 

Dan, 

"Dia dari masa depan." 

Jika tebakan Chun Yeowun benar, orang ini membalikkan waktu. 

Di tengah ketegangan, Dewa Pedang membuka mulutnya. 

"Permisi sebentar." 

"?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Kwang! 

Dewa Pedang melangkah maju dan sedikit bersandar ke tanah. 

Tanah bergetar seolah-olah ada gempa bumi, dan dalam sekejap, sebuah lubang dengan 
radius tiga kaki terbentuk di sekitar kakinya. 

Gedebuk! 

"Fiuh." 

Dewa Pedang menghela nafas. 

Dia bertanya-tanya apa yang pria itu lakukan sampai dia merasakan energi yang familiar 
dari tanah. 

'Ini?' 

Itu adalah kekuatan dari Void Fist. 

Dewa Pedang memindai tanah dan berbicara. 

"Aku mencoba menyebarkannya di tubuhku, tapi bung, itu adalah kekuatan yang 
menyebalkan. Itu adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang mencapai level itu 
dengan energi internal murni." 

Dengan kata-kata itu, dia melirik Ark Wui, yang ada di belakangnya. 

Energi menyebar ke seluruh lantai, dan meskipun ada getaran yang kuat, dia berdiri tegak. 

Seperti pohon tua yang berakar dalam. 

Dia menggelengkan kepalanya melihat pemandangan itu. 

"Ini adalah pertama kalinya sejak pendirimu aku bertemu seseorang dengan kebanggaan 
yang begitu kejam dan kuat. Saya suka itu." 

Dia berbicara seolah-olah dia mengenal Chun Ma. 

Nenek moyang dari masa lalu yang jauh, lebih dari delapan ratus tahun yang lalu. 

'Orang ini...' 

Ada sesuatu yang lebih tidak menyenangkan daripada rasa ingin tahu. 

Prajurit sejati pertama yang diakui Chun Yeowun adalah Ark Wui. 

"... kau tidak terlihat seperti seseorang yang menyukainya." 
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Bertentangan dengan pujian pria itu, tidak ada emosi dalam suaranya. 

Mendengar itu, Chun Yeowun merasa ingin membentaknya. 

"Aku minta maaf karena kamu merasa seperti itu. Aku bisa mengerti emosimu. Setelah 
hidup selama bertahun-tahun, saya menjadi mati rasa secara emosional." 

Dengan kata-kata itu, Dewa Pedang berbalik, mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit 
yang mendung. 

Astaga! 

Langit gelap dan hujan turun. 

'Tidak?' 

Tapi Chun Yeowun tidak menyadarinya. Tetesan hujan tidak menyentuh tubuh Dewa 
Pedang. 

Tetesan hujan mengalir begitu alami ke segala sesuatu yang lain sehingga dia tidak 
menyadarinya sampai saat itu. 

"Dia tidak menolaknya." 

Tetesan hujan memantul. 

Pria ini menggunakan energi internal secara alami seolah-olah bernafas. 

Seperti orang tua yang sedang mencari kematiannya, Dewa Pedang yang sedang melihat ke 
langit, perlahan-lahan menoleh dan kemudian menoleh ke arah Chun Yeowun. 

"Waktu memang hal yang aneh. Dalam sepuluh tahun, sungai dan gunung akan berubah. 
Tapi itu bukan segalanya. Bahkan emosi pun berubah." 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Sepertinya posisi kita telah berubah. Warna-warni. Karena kau adalah Dewa Iblis dengan 
emosi manusia... pada saat itu, kau benar-benar Dewa Iblis, bukan, kau adalah Dewa yang 
sempurna." 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Dia tidak tahu apa yang pria itu bicarakan. 

Tapi mendengar apa yang dia katakan, seolah-olah pria itu mengenal Chun Yeowun sejak 
lama. 
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Dewa Pedang berasal dari masa depan yang jauh dan kembali ke masa lalu yang jauh. 

Dia tidak memiliki koneksi ke Dewa Pedang. 

"Sejak awal, kamu bertingkah seolah kamu mengenalku, tapi ini pertama kalinya aku 
bertemu denganmu." 

Terlepas dari kata-kata Chun Yeowun, Dewa Pedang melanjutkan. 

"Saya selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya berdiri di garis yang sama dengan Anda, 
yang sempurna dalam segala hal. Aku ingin tahu dengan pasti." 

"?" 

"Mungkin konyol untuk mengatakannya seperti itu. Hanya karena seekor lalat terbang di 
depan mata saya tidak berarti saya merasa sakit karenanya. Itu hanya hal yang 
menjengkelkan." 

"Apa?" 

"Kamu akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang." 

Ssst! 

Begitu kata-katanya selesai, Dewa Pedang, yang telah jauh, tiba-tiba mendekatinya. 

Itu benar-benar berbeda dari gerak kaki ringan yang digunakan orang lain. 

Seolah-olah pria itu melompat melalui ruang angkasa. 

'Hanya ketika?' 

Dewa Pedang, yang mendekat, menendangnya. 

Astaga! 

Itu tampak seperti ayunan ringan, tetapi perasaan berat bergema di udara saat tendangan 
datang untuknya. 

Chun Yeowun dengan cepat mengangkat lengan kirinya dan memblokirnya. 

Kwang! 

"Kak!" 

Saat dia menghentikan tendangan, dia terbang mundur dan memantul di tanah. 

Namun, dia nyaris tidak berhasil memblokirnya. 
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Cik! 

'Kekuatan yang luar biasa.' 

Meskipun Nano Suitnya sudah terpasang, kekuatan penghancurnya masih melukai 
tangannya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan menjerit kesakitan. 

"Cukup bagus. Aku menendangmu dengan niat untuk mematahkan lenganmu." 

'!?' 

Astaga! 

Dewa Pedang, yang entah bagaimana berhasil berada di belakang Chun Yeowun, 
menendang dan memukulnya. 

Chun Yeowun buru-buru menyilangkan tangannya dengan mengeluarkan energi internal. 

Kwak! 

Kekuatan destruktif yang luar biasa. 

Dua kali, tidak, dia ditendang tiga kali, dan ketiga tendangan itu memiliki kekuatan yang 
sama. 

Chun Yeowun mencoba membela diri, berpikir bahwa intensitas tendangannya akan 
berkurang. 

Gedebuk! 

Saat itulah, tubuhnya mencapai tanah saat lututnya jatuh ke tanah. 

'Seperti ini, kekuatanku akan terkuras...' 

Kwakwakwang! 

Tanah, yang telah digali dengan pergelangan kaki Chun Yeowun tenggelam dalam-dalam, 
terus bergerak lebih jauh ke bawah. 

Menetes! 

Saat ia menderita luka dalam, darah mengalir keluar dari mulut Chun Yeowun. 

Nano Suit membantu menyerap pukulan, tapi sepertinya suit itu retak. 

Ssst! 

[Tulang di kedua pergelangan tangan retak. Saya akan melakukan perbaikan sendiri.] 
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Namun, karena inti dan kekuatan Nano, retakan dipulihkan dengan cepat. 

Mata Dewa Pedang berubah. 

Itu bukan karena Chun Yeowun telah memblokir serangannya dua kali berturut-turut. 

"Armornya tidak rusak?" 

Yang membingungkannya adalah bahwa Nano Suit tidak mencapai titik impas di bawah 
serangan. 

Biasanya, bahkan armor yang terbuat dari baja dingin akan pecah. 

"Bukankah itu armor biasa? Tidak. Teknologi dari masa depan..." 

Menangis! 

Pada saat itu, panas terik naik dari tangan Chun Yeowun. 

Api hitam segera mengambil bentuk pedang. 

Lawan di depannya tidak berada pada level di mana dia bisa menghabiskan waktu untuk 
berpikir dan melawan. 

Pria ini adalah musuh terkuat yang pernah Chun Yeowun temui. 

"Oh. Api hitam? Berurusan dengan energi yang berbeda pada saat yang sama tentu 
menarik, yang belum pernah saya coba sebelumnya." 

Tidak ada satu pun tanda kegugupan. 

Meskipun dia menyebutnya menarik, mata pria itu tetap tanpa emosi seperti biasanya. 

Chun Yeowun mengerutkan kening dan menjawab. 

"Rasakan sendiri apakah itu menarik atau tidak." 

Begitu kata-kata itu selesai, pedang api hitam yang tak terlihat mulai menggambar lintasan 
api. 

Whoo! 

Itu adalah formasi pertama dari Seni Pedang Dewa Iblis, Tarian Pedang dari Gelombang 
Misterius. 

Ilmu pedang itu dalam bentuk gelombang yang mengamuk seolah-olah akan menelan 
matahari itu sendiri. 
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Dalam sekejap, 24 lintasan ditarik saat pedang api hitam menuju Dewa Pedang. 

'!?' 

Mata Chun Yeowun berkibar. 

Bertentangan dengan harapannya bahwa Dewa Pedang juga akan membuka pedang tak 
terlihat, pria itu dengan ringan menangani energi internal dan memblokir pedang Chun 
Yeowun. 

Menangis! 

Tentu saja, itu tidak menghentikan serangan. 

Saat pedang terus mengubah lintasannya, Dewa Pedang tahu bahwa itu tidak bisa 
dihentikan, jadi dia mundur. 

Tatak! 

"The Blade Lord datang ke sini adalah hal yang baik. Apakah Anda mencampur Seni 
Ekstrim Dewa Pedang dengan Kekuatan Pedang Setan Langit?" 

Cara dia berbicara, seolah-olah pria itu menyaksikan pertarungannya melawan Blade Lord. 

Chun Yeowun tidak peduli dengan kata-kata Dewa Pedang dan berkonsentrasi pada 
pertempuran. 

Menangis! Chachacha! 

Pada serangan yang hampir sempurna, bibir Dewa Pedang bergetar. 

Untuk pertama kalinya, dia tampaknya tertarik pada ilmu pedang, yang melebihi 
harapannya. 

Astaga! 

Babak kedua, yang membuat pedang membidik darah, Dewa Pedang mengulurkan tangan 
kirinya, yang tidak dia gunakan, dan memutuskan untuk memblokir serangan itu. 

Chachachang! 

Yang mengejutkan, dia membuka penghalang lain dengan tangan kirinya dan sepenuhnya 
memblokir pedang. 

Dewa Pedang berbicara saat dia melihat kabut hitam muncul dari pedang, yang diblokir 
oleh tangan kirinya. 
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"Kau tentu tidak mengecewakanku. Anda membuat saya menggunakan kedua tangan. " 

Pak! 

Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang Dewa Pedang memotong lurus di 
udara. 

'Pedang tak terlihat?' 

Dengan peningkatan energi yang tiba-tiba, Chun Yeowun menerapkan lebih banyak energi 
internal ke pedang tak kasat mata yang terbuat dari api hitam dan menahannya seperti 
perisai. 

Cha! 

"Kuak!" 

Tata! 

Chun Yeowun terdorong oleh serangan kuat itu. 

Saat dia terus didorong lebih dari 20 langkah, retakan terjadi pada pedang tak terlihat yang 
terbuat dari api hitam, yang digunakan sebagai perisai. 

'Kotoran!' 

Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan kekuatan Dewa Pedang. 

Itu adalah kekuatan luar biasa yang melampaui campuran gaya yang berbeda. 

Whoo! Retakan! 

Pedang tak terlihat yang terbuat dari api hitam, yang retak, akhirnya pecah, dan pedang tak 
terlihat Dewa Pedang mencoba merobek perut Chun Yeowun. 

Memotong! 

Suara melengking datang dari Nano Suit saat pedang itu menebasnya. 

Saat itulah hal yang menakjubkan terjadi. 

cincin! 

[Ketahanan setelan Gatelinium Nano telah rusak sebesar 9%] 

Nano Suit, yang terbuat dari bahan terkuat, retak. 
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Meskipun tidak sepenuhnya terbelah, energi pada pedang Dewa Pedang telah menembus 
ke perutnya melalui celah-celah di setelan itu. 

Chacha! 

Karena serangan itu tidak berhenti dan energinya meresap ke dalam tubuhnya, ususnya 
robek. 

"Kuaaaak!" 

Chun Yeowun berteriak saat darahnya mulai mengalir keluar dari mulutnya. 

Ini adalah pertama kalinya dia menderita luka dalam yang parah. 

"Batuk.... Batuk..." 

Kekuatan inti dan penyembuhan diri Nano dengan cepat memulihkan organ yang robek, 
tetapi itu menyakitkan karena dia tidak bisa melepaskan energi Dewa Pedang yang 
meresap dari tubuhnya. 

'Energi bilah ini perlu dilepaskan ...' 

Chun Yeowun, yang nyaris menghentikan serangan, berkonsentrasi pada energi di 
tubuhnya. 

Untuk mengeluarkan energi pedang yang merobek organ-organnya, jumlah energi internal 
yang tersisa harus dikonsumsi. 

"Kuuk!" 

Dia harus mengatasi rasa sakit itu. 

Berjalan santai menuju Chun Yeowun, kata Dewa Pedang. 

"Sekarang adalah waktu ketika saya tidak mampu untuk memperlambat." 

Mata Chun Yeowun bergetar saat dia mengerti arti penuh di balik pria yang mengerti kata-
kata kondisinya. 

Source : 
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Chapter 463 
463: On the Verge of Life and Death (3) 

Anehnya, Dewa Pedang menyadari kondisi Chun Yeowun. 

Setelah beberapa pertempuran berturut-turut, Chun Yeowun telah menghabiskan banyak 
energi internal. 

Setelah berurusan dengan bentuk manusia dari Macan Putih yang jatuh, Dewa Ark Wui 
Timur, kemudian bentuk asli Macan Putih, Raja Pedang, dan bawahan yang tersisa, sekitar 
2 persen energinya tersisa. 

Menempel! 

Ususnya robek dan beregenerasi lagi. 

Rasa sakit itu tak terlukiskan. 

Itu adalah situasi di mana dia harus menghabiskan banyak energi internal untuk mencoba 
menyingkirkan energi pedang Dewa Pedang, yang menggali jauh ke dalam tubuhnya. 

"Kamu bajingan ... apakah kamu memperhatikanku?" 

Pada pertanyaan Chun Yeowun, yang keluar dengan kasar, Dewa Pedang menjawab dengan 
tenang. 

"Bukankah itu taktik dasar untuk menunggu lawan melemah? Bahkan jika lawannya adalah 
lalat sepele? " 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Setelah bertindak pengecut, pria itu memiliki keberanian untuk menghinanya. 

Pria itu benar-benar menghitung dan menunggu saat Chun Yeowun menjadi lemah untuk 
mengungkapkan dirinya. 

Sejujurnya, itu adalah keputusan yang tepat. 

"... Saya mengerti." 

"Aku belajar segalanya dengan melihatmu." 

"Haa... Haa... kau belajar dariku? Kapan ... apa yang kamu mengoceh tentang? 

Sebagian besar dari apa yang dikatakan Dewa Pedang sulit dimengerti. 
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Dia terus berbicara seolah-olah dia sudah mengenal Chun Yeowun jauh sebelum 
pertemuan pertama mereka, tetapi Chun Yeowun belum pernah bertemu dengan pria itu. 

Untuk itu, Dewa Pedang mengarahkan jari dan tubuhnya ke Chun Yeowun dan berkata. 

"Jika kamu tidak mengenakan itu, kurasa tidak masuk akal bagimu untuk sepenuhnya 
memahami apa yang aku katakan. Tapi jas itu. Itu pasti terlihat seperti Nano Suit dari masa 
depan." 

'!!!' 

Wajah Chun Yeowun menjadi kaku mendengar kata-kata nano suit. 

Dia tidak mengharapkan siapa pun untuk mengenali jas itu. 

Ini membuatnya yakin. 

'Orang ini pasti datang dari masa depan!' 

Saat Chun Yeowun masih shock, Dewa Pedang terus berbicara. 

"Awalnya, aku tidak punya rencana untuk bertemu denganmu di sini. Karena selama 
bertahun-tahun, semua perasaan dan emosiku untukmu telah menipis." 

Memahami apa yang dia katakan itu sulit. 

Chun Yeowun fokus pada energi pedang tak terlihat sebanyak yang dia bisa dan tidak 
mengalihkan pandangannya dari Dewa Pedang, yang menunjuk ke Nano Suit yang retak 
dan berbicara lagi. 

"Tapi aku penasaran karena kamu ternyata jauh lebih kuat dari sejarah aslinya." 

"Sejarah asli?" 

"Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin seseorang tidak melakukan apa yang saya pikir mereka 
lakukan. Ini hanya memberikan bukti bahwa Sekte Iblis masih hidup di masa depan yang 
jauh." 

"..." 

Chun Yeowun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 

Dengan Nano Suit saja, dia tahu bahwa Dewa Pedang mengetahui banyak hal. 

Pria ini sangat berwawasan luas. 

Namun, seolah-olah dia tidak mengerti satu hal, Dewa Pedang berbicara. 
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"Itu aneh." 

"Ha ... ha ... apa yang kamu bicarakan sekarang?" 

"Kamu memiliki teknologi di tubuhmu yang seharusnya tidak ada di zaman sekarang ini, 
jadi mengapa mereka tidak tahu tentang keberadaanmu?" 

'Mereka?' 

Chun Yeowun bingung karena dia tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh Dewa Pedang. 

Dewa Pedang, yang menatap tajam ke Nano Suit Chun Yeowun, tidak mengatakan apa-apa 
seolah-olah dia sedang memikirkan jawaban sendiri dan kemudian berbicara. 

"Sangat disayangkan. Jika kami berada di masa depan, saya akan meretasnya dan 
mengambilnya. " 

Dewa Pedang mengungkapkan keserakahannya untuk Nano Suit. 

Dia mengklik mulutnya ketika dia berbicara tentang mengambilnya. 

Dan berjalan menuju Chun Yeowun lagi. 

"Sekarang keraguan saya telah teratasi, saya harus mengurus bisnis asli saya." 

Gooo! 

Udara yang tidak biasa mengalir di sekitar. Chun Yeowun, yang wajahnya memucat karena 
keringat dingin, mencoba mengeluarkan energi pedang dari tubuhnya dengan tergesa-gesa. 

'Sedikit lagi ...' 

Tidak banyak yang tersisa. 

Yang harus dia lakukan hanyalah mengeluarkan energi pedang dari tubuhnya. 

Tapi Dewa Pedang tidak mau diam mengetahui apa yang dilakukan Chun Yeowun. 

apa! 

Dewa Pedang, yang mempersempit jarak sekaligus, meraih Chun Yeowun. 

Apa yang dia tuju adalah, 

'Inti?' 

Itu adalah inti dari Macan Putih yang jatuh, yang telah dia pasang di bagian belakang Nano 
Suit. 
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"Ayo kita ambil ini dulu." 

Merebut! 

Dalam satu detik, dia menangkap intinya, yang dipasang pada Nano Suit. 

Dewa Pedang menariknya, bersedia merobek jas itu. 

Paaang! 

Namun, tidak mungkin inti yang dilapisi logam gatelinium itu bisa robek dengan mudah. 

Itulah sebabnya Chun Yeowun ditarik kembali oleh Dewa Pedang. 

"Kuak!" 

"Ini sangat menjengkelkan." 

Woong! 

Tangan Dewa Pedang gemetar saat dia mulai membuat pedang tak terlihat. 

Sekaligus, dia mencoba memotong logam yang mengelilingi inti. 

Itu dulu. 

Chachacha! 

Energi meletus dari tubuh Chun Yeowun bersama dengan panas. 

Itu adalah pedang tak terlihat yang membuka Seni Ekstrim Dewa Pedang. 

"Wow?" 

Chachachang! 

Pedang tak terlihat yang bergerak ke arahnya dengan mudah diblokir oleh Dewa Pedang. 

Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Chun Yeowun terus menyerang sambil menjaga jarak 
empat langkah. 

"Kamu tidak bisa melarikan diri." 

Pedang Dewa Pedang, yang memblokir semua serangan dari Chun Yeowun, sekali lagi 
ditujukan padanya. 

Itu dulu. 
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"Haaa... haaa... hentikan ini juga." 

Pach-chik! 

Pedang tak terlihat guntur qi hitam terbentuk tepat di depan Dewa Pedang. 

Meskipun itu hanya satu pedang, udara di sekitar bergetar seolah-olah semua energi di 
sekitarnya terkonsentrasi ke dalamnya. 

Penyatuan energi. 

'Ini berbahaya.' 

Dewa Pedang mengerutkan kening untuk pertama kalinya. 

Apa pun itu, Chun Yeowun bertujuan untuk menciptakan jarak di antara mereka, dan Dewa 
Pedang tidak bisa menghindari serangan itu. 

Pach-chik! 

Dengan tidak ada cara untuk bergerak, sinar petir menyambar tepat di depan hidung Dewa 
Pedang. 

Petir adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh Ark Wui maupun Blade Lord. 

"Itu tidak bisa dihindari." 

Kwak! 

Petir segera menutupi Dewa Pedang. 

Saat menyentuh tepat di depannya, retakan terbentuk di tanah saat puing-puing memantul 
ke mana-mana. 

Meretih! 

Tapi sesuatu yang menakjubkan terjadi. 

Woong! 

Dewa Pedang, yang mengulurkan tangannya, memblokir kilat. 

Udara bergetar di dekat tangannya, menyebabkan riak. 

Itu mirip dengan apa yang akan dilakukan Ark Wui, tetapi satu-satunya perbedaan adalah 
bahwa pria ini lebih kuat. 

'Itu perlu ditusuk!' 
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Chun Yeowun mengumpulkan sisa qi-nya. 

Hanya dengan menusuk pria itu, dia bisa menjatuhkannya. 

Meretih! 

Hitam cemerlang tumbuh lebih dan lebih intens. 

Meretih! 

Petir terus menyentuh tangannya dan berubah menjadi riak, mati-matian berusaha 
menerobos. 

Tak! Tak! 

Setengah dari telapak tangan Dewa Pedang diwarnai dengan warna hitam. 

Sedikit demi sedikit, dia didorong mundur. 

Itu dulu. 

Seluruh tubuh Dewa Pedang, yang telah memusatkan kekuatannya ke telapak tangannya 
dan mencoba untuk memblokirnya, segera menarik kembali tangannya seolah dia 
menyerap petir. 

Pada saat itu, sisi lain dari Dewa Pedang, yang terlihat seperti memegang pedang, bergerak. 

Kwang! 

Pada saat yang sama, kilat melonjak ke udara. 

'!!!' 

Dia memblokir petir! 

Bukannya dia tidak terluka. Setengah dari tangan kanan Dewa Pedang meleleh. 

Mata Chun Yeowun bergetar. 

'Dia ... memblokirnya?' 

Menyengat! Menyengat! 

"Kuak!" 

Chun Yeowun, yang menghabiskan sebagian besar energinya, terhuyung-huyung saat dia 
kehilangan kekuatannya. 
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Dia mengatupkan giginya dan berusaha untuk tidak jatuh. 

"Hm?" 

Dewa Pedang melihat ke tangan kanannya, yang setengah terhempas, tanpa ekspresi. 

'Tanganku tidak beregenerasi?' 

Energi gelap di area yang terluka mencegah regenerasi terjadi. 

Dewa Pedang, yang melihatnya dengan penuh minat, mendorong energi gelap itu keluar. 

Srr! 

Energi hitam dilepaskan, dan tangannya yang meleleh mulai beregenerasi. 

Menempel. 

Tulang, pembuluh darah, otot, dan kulit semuanya pulih dalam sekejap. 

Ketika tangan itu kembali normal, Dewa Pedang berjalan menuju Chun Yeowun lagi. 

"Kamu pasti lebih kuat dari Dewa Timur. Untuk membuatku menggunakan pedang tak 
terlihat. Tapi ini seberapa jauh Anda pergi. " 

Dewa Pedang berpura-pura menarik garis dengan tangannya. 

Dengan jumlah energi yang mengerikan, itu menembus tubuh Chun Yeowun. 

keping! 

Itu bukan pedang tak terlihat dengan energi. 

Itu benar-benar pedang yang tidak terlihat. 

"Kuak!" 

Darah menyembur keluar dari mulut Chun Yeowun. 

Sesuatu telah jelas menembus tubuhnya, dan tampaknya secara fundamental berbeda dari 
pedang qi. 

Seolah-olah dia menikam Chun Yeowun dengan keinginannya. 

Seluruh tubuh Chun Yeowun gemetar karena rasa sakit yang tajam yang membuat hatinya 
sesak. 

Gedebuk! 
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Tubuh Chun Yeowun, yang berjuang untuk bertahan, jatuh ke depan. 

Gemetar! 

Seluruh tubuhnya terus gemetar. 

"Akan sulit untuk menyingkirkan pedang itu di levelmu. Setidaknya tidak ketika Anda telah 
menghabiskan semua energi Anda. Melihatmu mati gemetar kesakitan seperti ini mungkin 
merupakan kesenangan yang sudah lama tidak aku rasakan." 

Bibir Dewa Pedang tanpa ekspresi bergerak. 

Dia tampak sangat senang karena Chun Yeowun jatuh. 

"Sekarang, aku harus mendapatkan intinya." 

Merebut! 

Saat Dewa Pedang dengan ringan melambaikan tangannya, energi tak terlihat naik, dan 
area setelan yang memegang intinya robek. 

Gulungan! 

Inti dari Macan Putih yang jatuh berguling-guling di lantai. 

Itu adalah saat ketika Dewa Pedang pergi untuk mengambilnya. 

"Uhuk uhuk..." 

'!?' 

Mendengar suara seseorang terbatuk di belakangnya, Dewa Pedang berbalik. 

Dewa Pedang berbicara dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. 

"Kehendak yang luar biasa." 

Yang mengejutkan, orang yang batuk itu adalah Ark Wui. 

Dengan lengannya yang masih terpotong dan kepalanya tertunduk, dia masih menatap 
Dewa Pedang dengan wajah lelah dan pucat. 

Dia berdarah begitu banyak sehingga dia harus mati, tetapi matanya tidak terlihat mati. 

Pada saat itu, mata Dewa Pedang bergetar. 

Ark Wui, yang seharusnya runtuh, maju selangkah. 
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'... bagaimana dia bergerak?' 

Dia tidak bisa memahaminya. 

Dia harus mati. 

Tidak mungkin bagi pria itu untuk berjalan lagi. Meskipun semua temannya terbunuh, 
Dewa Pedang tidak bisa mengerti mengapa Ark Wui masih berjuang untuk hidup. 

Tak! 

Ark Wui mengambil langkah lain. 

Mungkin karena tatapan Ark Wui, mata Dewa Pedang, yang menatap pria itu dengan 
saksama, bergetar. 

"Kamu membuat segalanya menjadi sangat sulit. Setelah kehilangan kedua tangan, 
bagaimana kamu berencana untuk bertarung?" 

Woong! 

Energi bergetar pada bilah Blade God dan segera mengembun menjadi pedang tak 
berbentuk. 

Dia mengakui semangat juang pria itu dan berpikir untuk menyelamatkannya, tetapi 
melihat mata Ark Wui, itu tampak tidak berarti. 

Dia memutuskan untuk memotong Ark Wui menjadi dua. 

Ark Wui mengambil langkah lain dan berbicara. 

"Teman ... berbicara ..." 

"?" 

"Apakah beban yang akan... kau pikul... itu... ringan?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku berencana untuk mengirimmu ke dunia 
bawah ..." 

Itu sebelum Dewa Pedang bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. 

"KWAAAAAA!" 

Kwang! 
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Ark Wui memuntahkan darah di tempatnya dan maju selangkah lagi sambil 
menggoyangkan bahunya. 

Meskipun dia tidak memiliki lengan, sepertinya dia sedang mengayunkan tinjunya. 

Dewa Pedang menggelengkan kepalanya ketika apa yang dilihatnya tampak tidak masuk 
akal dan mencoba mengirim pedang tak berbentuk ke arahnya. 

Itu dulu. 

Bang! 

Seolah-olah cangkang meledak, kekuatan luar biasa menyentuh dada Dewa Pedang, dan 
tubuhnya terdorong ke belakang sebelum dia jatuh dengan satu lutut. 

Gedebuk! 

"Batuk!" 

Darah menyembur keluar dari mulut Dewa Pedang. 

Dia mengguncang tubuhnya, berpikir bahwa tidak masuk akal baginya untuk jatuh dengan 
satu lutut, mengangkat kepalanya saat dia melihat Ark Wui dan bergumam. 

"Tinju Jantung? 

Itu adalah Tinju Jantung. 

Dewa Pedang tertembak karena itu adalah pukulan yang tidak terduga. Bangun dari tanah 
dengan mata menyipit, sepertinya dia marah untuk pertama kalinya. 

Dia ingin membalas aib yang Ark Wui berikan padanya segera. 

Kapan, 

"Pria ini?" 

Ark Wui, yang matanya terbuka, siap dalam posisi berdiri. 

Dia mengambil napas terakhirnya. 

The Heart Fist dilakukan sebelum kematiannya. 

Astaga! 

Sudut bibir Ark Wui terangkat saat darah di wajahnya tersapu oleh hujan. 

Akhirnya, dia merasa puas setelah melakukan yang terbaik yang dia bisa? 
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Atau senyum yang datang dari kepuasan bisa melihat teman-temannya pergi sebelum dia? 

Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Ark Wui. 

'Untuk membawa saya aib seperti itu!' 

Dewa Pedang, yang wajahnya tanpa ekspresi sangat terdistorsi, melemparkan pedang tak 
berbentuk ke orang mati itu untuk membelah tubuhnya menjadi dua. 

Tetapi, 

Berdenyut! 

"Kuak!" 

Sepertinya ada sesuatu yang mengepalkan hati, yang terkena tinju, saat dia batuk darah. 

Kekuatan Tinju Hati, yang menghancurkan keinginan lawan akan menghancurkan tubuh 
mereka. 

Itulah mengapa Tinju Hati itu menakutkan. 

'Bukan Chun Ma... atau Dewa Iblis, tapi dipukul oleh orang seperti ini!' 

Dia merasa marah. 

Mungkin dia akan merasa tidak terlalu tersinggung jika Dewa Iblis memukulnya seperti itu, 
tapi ini adalah penghinaan terhadap diri Dewa Pedang saat ini. 

Pertama-tama, dia harus mengusir energi yang menyiksa hatinya. 

Astaga! 

Dewa Pedang mulai menggunakan energi alam untuk mengusir energi di dalam hatinya. 

Namun, mungkin karena keinginan kuat orang mati itu, energinya tidak bisa dibubarkan. 

'Bajingan sialan.' 

Dewa Pedang gemetar karena marah saat dia meraih intinya, yang ada di lantai. 

'Mari kita lepaskan dengan cepat dengan mengambil intinya.' 

Mungkin melakukannya dengan energi alam akan memakan waktu lama. 

Jadi Dewa Pedang memutuskan untuk menyerap inti, yang dia ambil ke tangannya. 

Pada saat itu, wajahnya menjadi kaku. 
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'Bagaimana?" 

Inti, yang seharusnya penuh dengan energi spiritual, kosong. 

Hanya sedikit energi yang tersisa di dalamnya, cukup untuk membuatnya bersinar. 

Dewa Pedang menoleh ke Chun Yeowun, yang telah pingsan. 

'Tidak mungkin. Tidak ada waktu baginya untuk menyerap intinya.' 

Suatu hal yang tidak bisa dipahami. 

Tidak mungkin Chun Yeowun bisa menyerap intinya saat dia bertarung. 

Jelas, dia mengkonfirmasi bahwa intinya kosong. 

"Aku akan memeriksanya lagi." 

Menahan rasa sakit yang menyiksa hatinya, dia berjalan menuju Chun Yeowun yang jatuh. 

Tubuh Chun Yeowun gemetar mendengar suara itu. 

Enam langkah. 

Lima langkah. 

Setiap kali langkah kaki semakin dekat, mata tertutup Chun Yeowun menjadi cemas. 

'Nano. Status?' 

[Kemajuan 98%.] 

Empat langkah. 

Tiga langkah. 

Itu adalah saat ketika Dewa Pedang berada dua langkah lagi. 

Suara Nano bergema di kepala Chun Yeowun. 

[Semua analisis muatan energi di Gatelinium telah selesai. Mulai mengubah energi yang 
terisi menjadi energi Anda.] 

Woong! 

Pada saat itu, setelan Nano Chun Yeowun terpesona. 

Itu bersinar dalam cahaya yang mirip dengan inti Macan Putih. 
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"B-bagaimana energi spiritual diserap oleh setelan Nano?" 

Mata Dewa Pedang yang selalu tersusun bergetar dan gemetar karena terkejut. 

Source : 
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Chapter 464 
464: On the Verge of Life and Death (4) 

Sebelum dimulainya pertarungan satu lawan satu dengan Dewa Pedang, Chun Yeowun 
memutuskan bahwa dia harus bersiap untuk segala kemungkinan situasi. 

Terlepas dari keterampilan lawan, dia tidak tahu apa hasilnya jika Dewa Pedang sekuat 
Raja Pedang. 

'Nano. Bisakah kamu menyerap energi spiritual dari inti ini ke dalam Nano Suit seperti 
yang kamu lakukan dengan petir Dragon Turtle?' 

[Itu mungkin. Gatelinium adalah logam dengan struktur yang cocok untuk penyerapan 
energi dan penyerapan goncangan.] 

'Apakah mungkin untuk menganalisisnya sambil menyerap?' 

[Dia.] 

Itu mungkin dengan kekuatan komputasi Nano. 

Menangani banyak Pedang Udara sekaligus dengan sistem panel, tidak mungkin Nano tidak 
bisa melakukan dua tugas sekaligus. 

Penilaian Chun Yeowun benar. 

[Mengubah energi asli yang diserap oleh Gatelinium Nano Suit menjadi energi pengguna, 
sedang berlangsung. Kemajuan Saat Ini 3%.] 

gooooo 

Setelan Nano memancarkan cahaya cemerlang dan memancarkan energi spiritual yang 
kuat. 

Mata Dewa Pedang, yang melihat itu, menjadi malu. 

Setelah mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan Demon God masa depan selama 
lebih dari delapan ratus tahun, minat dan komitmen Blade God untuk tugas itu hampir 
memudar. 

Dan bertentangan dengan sejarah yang dia ketahui, setelah menerima laporan bahwa Chun 
Yeowun telah memperoleh inti dari tiga Spirit Beast, dia memutuskan untuk menghentikan 
Chun Yeowun. 

'Hidup abadi adalah hak yang hanya bisa aku nikmati di dunia ini.' 
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Dia harus membangun dunia di mana dia adalah satu-satunya yang mutlak. 

Jika seseorang sejajar dengannya dan mencoba mengganggu rencana Dewa Pedang, dia 
harus mengeksekusi orang itu. 

'Mereka di masa lalu tidak bisa menyerap energi spiritual inti, jadi bagaimana setelan Nano 
bisa melakukan itu? Apakah itu berarti teknologi yang dia gunakan berasal dari masa 
depan yang lebih jauh dari yang saya tahu?' 

Jika bukan itu, Dewa Pedang tidak bisa memikirkan jawaban lain. 

Tentu saja, tebakannya sebagian benar. 

Tapi pada dasarnya, Nano Suit dapat menyerap energi spiritual inti karena terbuat dari 
Gatelinium, logam bukan dari bumi. 

"Haaa... haaa... apa menurutmu aku akan membiarkanmu menyerap energi spiritual inti?" 

Udara di sekitar Dewa Pedang berhembus saat pedang terbentuk di tangan kanannya. 

Setelah memadatkan energi pada bilahnya, dia mencoba membunuh Chun Yeowun 
sekaligus. 

Chun Yeowun, yang berbaring telungkup, bangkit kembali saat dia menekan telapak 
tangannya dan berdiri, segera mengulurkan pedang. 

Gemuruh! 

Pedang tak terlihat yang terbuat dari api hitam terbentuk di hadapannya, menghalangi 
pedang Dewa Pedang seperti perisai. 

"Apakah energi internalmu sudah pulih ke level ini? Tapi apakah menurutmu ini akan 
berhasil?" 

Dewa Pedang mencoba menebasnya dengan pedang tak terlihat yang kental. 

Namun, pedang yang terbuat dari api hitam, yang berdiri tegak seperti perisai, mengarah 
ke ujung pedang Dewa Pedang dan mencoba menusuknya. 

Gemuruh 

"Hah!" 

Astaga! 

Dewa Pedang harus bersandar ke sisinya dan memblokir pedang tak terlihat itu. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Seolah pedang itu patah, pedang api hitam itu terbelah dua dan menghilang. 

Tidak peduli berapa banyak energi internal Chun Yeowun dipulihkan, kesenjangan antara 
dua energi internal mereka tidak dapat dipersempit sekaligus. 

'Untuk menghancurkan pedang tak terlihat secara instan.' 

Berdenyut! 

"Hah...hah..." 

Chun Yeowun terhuyung. 

Sulit untuk bernapas karena energi pedang masih ada di dalam dirinya. 

'Aku harus melepaskannya ...' 

Energi spiritual inti terus-menerus mengalir melalui Nano Suit, tetapi tidak ada waktu 
untuk menggunakannya dan mengusirnya karena Dewa Pedang menyerangnya. 

Dewa Pedang langsung mendekati Chun Yeowun seolah-olah dia bisa mengendalikan 
ruang. 

"Kak!" 

'Pergelangan tangan saya!' 

Chachachang! 

Saat itu, lengan Chun Yeowun terbentang untuk menghindari pukulan. Jantungnya 
berdegup kencang, tapi dia tidak peduli. 

Dan dia tidak bisa bergerak karena kekuatan luar biasa yang diberikan lawannya. 

"Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu menyerap energi spiritual, kamu bisa 
membanjiriku sekaligus?" 

Mengepalkan! 

'Energi apa itu?' 

Tidak ada gunanya bahkan jika Chun Yeowun berkonsentrasi pada energi di tangannya. 

Rasanya seperti pergelangan tangannya akan dihancurkan oleh energi besar yang datang 
dari Dewa Pedang. 
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Meskipun Chun Yeowun terus-menerus menyerap kekuatan spiritual, sulit untuk mengisi 
celah itu. 

'Kemudian!' 

Astaga! 

Chun Yeowun, yang menyerah untuk menekan pergelangan tangannya, mencoba menusuk 
jantung lawan dengan pedang lain yang dia buat di tangan kirinya. 

Dewa Pedang mengangkat energi tak kasat mata dengan tangan yang berlawanan dan 
memotong yang kiri dalam sedetik. 

Memotong! 

"Kuaaaak!" 

Jeritan meletus dari Chun Yeowun dengan darah menyembur keluar dari tangannya. 

Melihat Chun Yeowun seperti itu, Dewa Pedang tersenyum dan berbicara. 

"Lihat ini? Kamu dan aku seperti lalat dan manusia..." 

Berdenyut! Berdenyut! 

Pada saat itu, darah menyembur keluar dari mulut Dewa Pedang. 

Dia tidak melepaskan pergelangan tangan Chun Yeowun yang terpotong, tetapi dengan 
tangan yang berlawanan, dia meraih dadanya. 

"Kuak!" 

The Heart Fist menyebabkan rasa sakit yang hebat di hatinya. 

Dia mencoba untuk menekan rasa sakit dengan sejumlah besar energi internal, tapi Tinju 
Jantung bukanlah sesuatu yang bisa ditekan seperti itu. 

Keringat dingin mengalir di wajahnya. 

'Sialan bajingan itu.' 

Dia benar-benar tidak tahu bahwa pukulan terakhir dari Ark Wui akan sangat 
menyiksanya. 

Jika dia tidak segera menghilangkan energi yang menyerang tubuhnya, dia tahu kerusakan 
besar yang akan terjadi. 
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Dewa Pedang kemudian melihat ke Nano Suit yang memancarkan cahaya menyilaukan. 

'Sebaliknya, saya harus menggunakan energi ini.' 

Dia memikirkan solusi yang baik. 

Itu adalah pembunuhan dua burung dengan satu metode batu di mana dia memastikan 
bahwa Chun Yeowun akan melepaskan energi sebelum Nano Suit benar-benar 
menyerapnya. 

Gedebuk! 

"Kuak!" 

Dewa Pedang mematahkan pergelangan tangan Chun Yeowun. 

Dan kemudian menggunakan pedangnya, mencoba merusak Nano Suit. 

'Setelah memecahkannya, saya akan menyerap energi spiritual yang dilepaskan sekaligus.' 

Cha! 

Saat itulah pedang Dewa Pedang hendak menyentuh perut Chun Yeowun. 

Dalam waktu singkat, Dewa Pedang melihat mata Chun Yeowun. 

Jelas, pria itu baru saja memotong tangannya, jadi matanya berkerut kesakitan, tetapi 
matanya juga seperti elang, berburu mangsa berikutnya. 

'Tidak?' 

Saat itulah dia melihat itu, kesadaran mengalir ke dalam Dewa Pedang. 

'Nano! Sekarang!' 

[5% dari energi dipancarkan sebagai gelombang.] 

Astaga! 

"I-Ini!" 

Di saat yang sama saat suara Nano berakhir, cahaya cemerlang terpancar dari Nano Suit, 
menimbulkan gelombang dalam bentuk bola bulat. 

Itu mirip dengan medan magnet, tetapi itu tidak lebih dari transformasi energi spiritual 
menjadi energi fisik. 

Bang! 
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"Kuak!" 

Dalam sekejap, energinya membengkak hingga radius 5 meter, dan Dewa Pedang, yang 
menerima kejutan besar, terlempar. 

Dewa Pedang, yang memantul bolak-balik dalam lingkaran, mencoba menyeimbangkan 
dirinya sendiri. 

Tapi untuk sesaat, fokusnya pecah, dan hatinya sakit lagi. 

Berdenyut! Berdenyut! 

"Kuak!" 

Ia memegangi dadanya yang berdenyut nyeri. 

Itu dulu. 

Menangis! 

Meretih! 

Meretih! 

"Tidak!" 

Energi besar yang mengelilinginya mengamuk saat Dewa Pedang memegang dadanya. 

Ada pedang tak terlihat yang terbuat dari api hitam, guntur hitam, dan satu lagi dari es 
hitam. 

'Tiga energi berbeda sekaligus? Bagaimana mungkin!' 

Saat dia berputar, mata Dewa Pedang memandang Chun Yeowun, yang hampir tidak bisa 
menopang dirinya sendiri dengan tangan kanannya, dan dengan tangan kiri yang terputus, 
dia berdiri. 

Gedebuk! 

Pergelangan tangan Chun Yeowun, yang ditebas dan ditekuk ke belakang, dengan cepat 
kembali ke keadaan semula. 

Namun, energi bilah Blade God masih ada di tubuhnya. 

Kuk! 

"Ugh!" 
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Dengan rasa sakit di hatinya, Chun Yeowun memperbaiki jari dan ibu jarinya, lalu 
menciptakan pedang energi. 

'Aku tidak bisa melewatkan ini!' 

Dia tidak yakin bagaimana Dewa Pedang akan bertindak jika dia berhasil mendapatkan 
kembali keseimbangannya. 

Sekarang adalah satu-satunya kesempatan ketika Dewa Pedang masih menderita dari Tinju 
Hati Dewa Timur. 

Chun Yeowun berteriak sambil batuk darah. 

"Uhuk uhuk! Mati!" 

Wooo! 

Pada saat itu, riak terpisah muncul dari ujung tiga pedang tak terlihat yang mengelilingi 
Dewa Pedang saat kekuatan besar meletus dari mereka. 

Kwakwakwang! 

Kwakwakwang! 

Kwakwakwang! 

Tiga pedang tak terlihat bergegas menuju Dewa Pedang secara bersamaan saat mereka 
menembus udara. 

Wajah Dewa Pedang, yang memegangi dadanya, terdistorsi. 

Jika dia tidak bisa mencegahnya, dia akan dipukul secara langsung. Meskipun abadi, 
rasanya hidupnya akan dalam bahaya. 

'Untuk membuatku menggunakan teknik ini!' 

Dewa Pedang mengulurkan tangannya ke kiri dan kanan meskipun rasa sakitnya luar biasa. 

Pada saat yang sama, dia menggambar lintasan unik dengan kedua tangan menggunakan 
pisau. 

Chachachang! 

Kemudian, energinya mulai menciptakan beberapa riak melingkar di sekelilingnya, hampir 
seperti tirai. 
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Itu tampak seperti kerudung, tetapi Film Blade mengandung esensi Seni Ekstrim Dewa 
Pedang. 

"Aku harus menanggung ini." 

Dewa Pedang mengatupkan giginya. 

Pada saat itu, ketiga pedang itu mengenai tabir. 

Kwakwakwang! 

"Kuak!" 

Kwang! 

Secara bersamaan, tiga sinar cahaya yang berbeda menyembur saat Dewa Pedang 
mengerang. 

Itu tidak akan menjadi beban baginya jika dia berada dalam kondisi aslinya, tetapi dia tidak 
bisa sempurna dalam kondisinya saat ini, di mana ada terlalu banyak tekanan di hatinya. 

"Kuuuk!" 

Hal yang sama berlaku untuk Chun Yeowun, yang fokus untuk mengusir energi pedang 
dengan semua energi yang dia terima dari Nano. 

Keduanya berada di bawah tekanan yang sama. 

Tapi ada satu hal yang berbeda. 

"Haa... ha ha... Dewa Timur... apa menurutmu aku akan... menerbangkan... kesempatan... 
yang dia ciptakan!" 

Kehendak yang ditinggalkan oleh Dewa Timur yang telah meninggal membuat Chun 
Yeowun mengatasi kematiannya. 

Chun Yeowu menuangkan semua energi internalnya ke dalam hatinya. Dia ingin 
membunuh Dewa Pedang, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. 

"Kuaaaak!" 

Wooo! 

Retakan! 

Pada saat itu, sinar yang dipancarkan oleh tiga pedang tak terlihat semakin tebal, dan 
selubung yang diciptakan oleh Dewa Pedang mulai retak. 
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'Bagaimana dia bisa melakukan ini dengan energi pedang yang mengamuk di hatinya ...' 

Mata Dewa Pedang berkibar. 

Bahkan dia tidak akan pernah meningkatkan energi internalnya secara maksimal ketika dia 
tahu energi lain menyebabkan jantungnya gagal. 

Tidak peduli berapa banyak dia menderita, itu tidak akan berarti apa-apa jika jantungnya 
meledak, dan dia tidak akan berdaya sampai dia beregenerasi. 

Jjjkkk! 

Begitu selubung itu mulai retak, tidak peduli berapa kali dia mencoba memperbaikinya, itu 
tidak akan pulih. 

Emosi Dewa Pedang, yang telah lama mati, benar-benar dihidupkan kembali. 

Karena marah dan malu. 

"Iblis... Tuhan!!!" 

Jjkkkkk! 

Segera setelah dia menggumamkan kata-kata itu, selubung itu hancur seluruhnya, dan 
pedang itu mengarah ke Dewa Pedang, yang berada di tengah. 

Kwakwakwang! 

Api hitam, guntur hitam, dan sinar es hitam semuanya bertabrakan pada titik yang sama, 
hujan yang turun segera berhenti, dan ledakan besar meletus. 

Efek ledakan meluas hingga Chun Yeowun, yang berjarak lima bidang dari Dewa Pedang. 

Pang! 

Chun Yeowun, yang terjebak setelahnya, bangkit kembali. 

Dia mencoba untuk menanggung semuanya, tetapi rasanya seperti hatinya baru saja 
tercabik-cabik karena betapa lelahnya tubuhnya, dan dia sudah melewati batasnya. 

Rasa sakit yang mirip dengan kematian paling kejam. 

Merusak! 

"Kuaaaak!" 
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Chun Yeowun, yang hatinya terluka, jatuh ke lantai saat dia berteriak kesakitan yang luar 
biasa. 

Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia terlempar oleh ledakan. Dia terus mengerang. 

Rasa sakitnya sampai pada titik di mana rasanya dia akan pingsan kapan saja. 

'Hehe...' 

Dia tidak bisa membiarkan dirinya menutup matanya kecuali dia mengkonfirmasi 
kematian Dewa Pedang. 

Hal pertama yang tertangkap oleh pandangan kabur Chun Yeowun adalah sebuah lubang 
besar yang telah menghancurkan seluruh danau. 

Lubang itu tampaknya memiliki lebar setidaknya 20 meter. 

"Haa... haaa..." 

Astaga! 

Debu masih naik, dan hujan mulai turun lebih cepat. 

Tapi saat debu menghilang, mata Chun Yeowun melebar. 

"Tidak... batuk... jalan... batuk... batuk!" 

Di tengah, dia melihat seseorang terhuyung-huyung tetapi berdiri. 

Pakaiannya compang-camping, dan sudah pasti bahwa Dewa Pedang berada di debu yang 
mengendap. 

Namun, Dewa Pedang tidak dalam kondisi bagus. 

"Ugh! Batuk! Batuk!" 

Dia terus batuk darah lagi dan lagi. 

Dimulai dengan lengan kanannya, setengah dari tubuh bagian atasnya benar-benar hancur. 

Meskipun luka seperti itu pada orang normal berarti pria itu sudah mati, Dewa Pedang itu 
abadi. 

Dewa Pedang, yang terus batuk darah, menatap Chun Yeowun, yang jauh dengan mata 
merah dan marah. 

"Setan... GOOOODDDDDDD!!!" 
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Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seperti ini. 

Jika tubuhnya akan segera beregenerasi, dia ingin mencabik-cabik Chun Yeowun menjadi 
jutaan keping tanpa membunuhnya dan kemudian memastikan bahwa tidak ada yang akan 
menemukan tubuhnya. 

Tapi ada masalah. 

'Apa-apaan energi hitam berdarah itu!' 

Menakutkan! 

Energi gelap yang ganas terus mencegahnya untuk beregenerasi. 

Dia adalah orang yang telah menyerap inti dari Lima Binatang Roh dan berubah menjadi 
makhluk abadi. 

Itu adalah masalah serius bahwa lukanya tidak sembuh. Dia hanya akan menjadi abadi jika 
dia bisa meregenerasi lukanya segera dan tidak pernah menua. 

'Saya harus membuang energi ini,' 

Jika dia dalam keadaan aslinya, dia mungkin bisa menyingkirkannya. 

Berdenyut! Berdenyut! 

"Kak!" 

Namun, Tinju Hati juga mencegahnya. 

Dia seperti didorong sampai mati. 

"Dewa Timur... kuuk!" 

Dia merasa kesal terhadap orang mati itu. 

Jika dia tidak melepaskan energi Dewa Timur dari hatinya, dia tidak akan bisa 
mengendalikan energi hitam, dan kemudian Dewa Pedang mungkin benar-benar mati. 

Mendiamkan! 

Seorang pemuda tampan dengan rambut merah cerah muncul di depannya. 

Dia adalah orang yang sama yang menyelamatkan Hwang-heol. 

"Tuan!" 

Source : 
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Chapter 465 
465: Natural State (Heavenly Master) (1) 

"A... Qu Yuan." 

Pria tampan berambut merah cerah bernama Qu Yuan mendukung Dewa Pedang yang akan 
tersandung. 

Qu Yuan terkejut melihat Dewa Pedang sekarat karena kelelahan dan kondisi tubuhnya. 

Itu wajar, setelah menghapus Dewa Iblis dari dunia sejak lama, dia yang seharusnya 
mendapatkan inti dari Macan Putih dengan santai, berakhir seperti ini. 

"Tuan. Apa kamu baik baik saja?" 

"Kuaak!" 

Itu aneh. 

Tubuh Dewa Pedang, yang telah menyerap kelima inti dari makhluk roh, menjadi abadi, 
namun tidak beregenerasi. 

Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa energi gelap yang ganas menghalangi 
proses tersebut. 

Qu Yuan mencoba membantu. 

"Saya akan membantu." 

Mendengar itu, Dewa Pedang menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

"Dia, bunuh dia. Dia perlu dibunuh." 

"Tapi itu bisa berbahaya jika kamu tidak pulih dengan benar ..." 

"Haaa... haaa... lakukan sekarang!" 

Pada akhirnya, Qu Yuan mengerutkan kening pada perintah yang menentukan dari Dewa 
Pedang. 

'Tuan?' 

Dewa Pedang, yang biasanya bukan tipe orang yang menunjukkan emosinya, sekarang 
menunjukkan niat membunuh. 
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Itu berarti Chun Yeowun, Dewa Iblis, bisa mengisi celah dan mendorong Dewa Pedang ke 
sudut. 

"Kalau begitu dia harus dibunuh di sini." 

Dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah membunuh Chun Yeowun agar dia tidak harus 
menghadapi akibat dari Dewa Pedang. 

"Aku akan mengikuti perintahmu." 

Qu Yuan, yang meletakkan Dewa Pedang dengan hati-hati, maju selangkah. 

"Sudah begitu lama." 

Begitu dia selesai, seluruh tubuhnya diselimuti api merah. 

Rasanya seperti melihat Ran-yeong dari Demon Cult. 

Gemuruh! 

Meski diguyur hujan, kobaran api begitu kuat hingga membumbung tinggi. 

Qu Yuan, yang telah berubah menjadi obor manusia, memiliki mata yang bersinar saat dia 
bergerak menuju Chun Yeowun. 

apa! 

Qu Yuan, yang segera pindah, bermaksud mengubah Chun Yeowun menjadi abu. 

'Seperti yang Tuhan katakan, Dewa Iblis ini harus dibunuh di sini.' 

Chun Yeowun mengedipkan mata beberapa kali karena dia tidak bisa melihat api yang 
datang padanya karena penglihatannya yang kabur. 

Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menggerakkan tubuhnya, bahkan jari-jari 
kakinya tidak bergerak karena rasa sakit di hatinya. 

'... Apakah ini akhirnya?' 

Itu dulu. 

Kulit Chun Yeowun mulai terasa dingin. 

'Ini?' 

Saat itu, 

Jjjjkkk! 
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Ketika wujud Qu Yuan hanya berjarak tiga meter, dinding es besar muncul di depannya, 
terbentang dalam satu garis. 

'!?' 

Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya berambut perak berdiri di depannya. 

Bang! 

Dalam sekejap, api bertabrakan dengan es, dan uap naik. 

Chhhiiikkkk! 

Qu Yuan mencoba menerobos sekaligus, tetapi lawannya tidak normal. 

Dalam waktu singkat, kedua teknik mereka bertabrakan, tetapi bukannya menerobos, 
mereka berdua didorong mundur. 

Tatak! 

Qu Yuan, yang terganggu, melotot. 

"Siapa kamu?" 

Pria paruh baya berambut perak, yang ditanyai pertanyaan itu, berseru dengan suara 
keras. 

"Penatua Agung ke-3 dari Sekte Iblis, Dan Jucheon." 

'Pemuja Setan?' 

Dan Jucheon adalah seorang Maha Guru dari Utara dan anggota terbaru dari Sekte Iblis. 

Ada kilatan di mata Qu Yuan. 

'Apakah ada orang seperti itu di Sekte Iblis?' 

Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu. 

Bahkan melihat pria itu, Qu Yuan bisa merasakan energi internal yang kuat menyaingi lima 
prajurit terkuat. 

Karena tidak ada informasi dari Utara, Qu Yuan tidak memiliki cara untuk mengetahui 
tentang Dan Jucheon yang baru saja ditambahkan. 

Sambil mengerutkan kening, Qu Yuan berbicara. 

"Kamu terlihat cukup kuat. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk melawan Anda. " 
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Jika Chun Yeowun dihapus, semuanya bisa diselesaikan. 

Yang harus dia lakukan hanyalah memenggal kepala orang yang sekarat itu, dan dia tidak 
merasa perlu melawan semua orang untuk tujuan itu. 

Qu Yuan berbalik dan mencoba menyalip orang baru itu dan menuju Chun Yeowun. 

Tetapi, 

Chachacha! 

"Apa?" 

Seseorang memblokirnya dengan pedang yang ganas. 

Qu Yuan menghindarinya, tetapi serangan lawannya terlalu kuat. 

Menangis! 

'Serangan macam apa ini?' 

Pedang pria itu, yang bergerak dengan kecepatan cahaya, akhirnya menembus api dan 
mengenai pipinya. 

Memotong! 

"Kak!" 

Tata! 

Pada akhirnya, dia sekali lagi tidak bisa mencapai Chun Yeowun, dan Qu Yuan berjarak 
lebih dari delapan langkah. 

Orang yang menghentikannya adalah seorang pria yang mengenakan topeng unik. 

Dia tidak tahu tentang yang lain, tetapi informasi tentang orang ini sangat populer sehingga 
dia mengetahuinya secara menyeluruh. 

"Raja Kegelapan?" 

Dia adalah Penjaga Agung dari Sekte Iblis, Marakim. 

"Siapa pun yang mencoba menyentuh Tuhanku akan mati di tanganku." 

'Bagaimana orang ini bisa datang ke sini?' 

Ekspresi Qu Yuan mengeras saat dia melihat Marakim mengarahkan pedangnya ke 
arahnya. 
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Dia tidak menyadarinya karena dia terlalu khawatir untuk membunuh Chun Yeowun, tetapi 
ada terlalu banyak energi yang mendekat. 

Tidak mengherankan, sosok lain muncul dari gunung di belakang Chun Yeowun. 

"Lorrdddd saya!" 

Mereka adalah Enam Pedang dan letnannya, yang berada tepat di bawah Chun Yeowun. 

Setelah itu, banyak pemuja muncul. 

Hu Bong, yang tiba lebih dulu, menatap Qu Yuan, yang tubuhnya terbakar api dengan mata 
terkejut. 

"Ah! Api itu?" 

Perasaan yang sangat akrab. 

Sepertinya dia sedang menonton Ran-yeong. 

Hu Bong, yang memiliki rasa kesetiaan yang kuat, berlari ke arah Chun Yeowun. 

Dia buru-buru mendukung Chun Yeowun, yang akan jatuh. 

"Tuan! Apa kamu baik baik saja?" 

"Ha..." 

Chun Yeowun tidak bisa berbicara sepatah kata pun karena rasa sakit dan hanya menghela 
nafas. 

Mun Ku, yang datang terlambat, meneteskan air mata saat dia menopang sisi lain Chun 
Yeowun. 

"Tuan! Bagaimana bisa sampai ke titik ini..." 

Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chun Yeowun menderita kerusakan seperti itu. 

Dia mengerang saat dia melihat tangan kirinya yang terputus. 

Tetapi, 

Astaga! 

"T-Tangan!" 

Pembuluh darah di tangan Chun Yeowun menjadi kusut, dan tangan yang terpotong mulai 
beregenerasi. 
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Hu Bong menjelaskan kepada Mun Ku, yang terkejut. 

"Tuan telah mengambil inti Qilin dan Penyu Naga, jadi dia beregenerasi." 

"Ah!" 

Karena Hu Bong menyerap darah Qilin, dia sangat menyadari betapa cepatnya inti 
mendorong regenerasi manusia. 

'Cih.' 

Qu Yuan tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat dia melihat semua orang yang 
menghalangi jalannya. 

Jika hanya Dan Jucheon yang datang lebih dulu, dia mungkin bisa mengalahkannya dan 
menghadapi Chun Yeowun. 

Tetapi jika dia mencoba berurusan dengan semua orang baru, dia akhirnya akan 
menempatkan dirinya dalam risiko. 

Kalau begitu, Dewa Pedang tidak bisa dilindungi jika terjadi sesuatu. 

'... sayang sekali, tapi kita harus mundur.' 

Itu akan melanggar perintah, tetapi dia berpikir bahwa Dewa Pedang akan memahami 
situasinya. 

Itu dulu. 

"Tidak!" 

Mata Qu Yuan menangkap seseorang yang mendekati Dewa Pedang dengan kecepatan 
tinggi. 

Seorang pria tua dengan rambut putih pendek, Chun Inji, mantan Lord. 

Dia telah mencapai puncak Gunung Changbai pada saat yang sama dengan Dan Jucheon dan 
Marakim dan menemukan Dewa Pedang. Ketika dia melihat orang lain maju, dia pergi 
untuknya. 

'Siapa pun yang membuat Yeowun-ku seperti itu harus dibunuh!' 

Itu mungkin karena wawasannya karena pengalamannya dalam seni bela diri. 

"Tidak tidak!" 
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Untuk mencegah hal itu terjadi, Qu Yuan bergerak menuju Dewa Pedang, tetapi Chun Inji 
sudah tiba. 

'Untuk melihat bahwa dia masih hidup setelah terlihat seperti ini ... itu berarti dia bukan 
manusia. Huh, bunuh dia segera.' 

Chun Inji terkejut menemukan bahwa pria itu masih bernafas meskipun seperempat 
tubuhnya tertiup angin. 

Chun Inji, yang mengulurkan tangan, mencoba melepaskan Kekuatan Pedang Setan Langit. 

Itu dulu. 

Pak! 

'!?' 

Seseorang merenggut Dewa Pedang sebelum Chun Inji bisa membuka pedangnya. 

Ketika pria yang menyambar Dewa Pedang dengan kecepatan luar biasa mulai berlari, 
hawa dingin yang luar biasa meletus dan tombak es yang tajam terbentuk dari tanah. 

Jjkkkkk 

"Ini!" 

Chun Inji menebas mereka dengan pedangnya. 

Chachacha! 

Dia buru-buru menebas tombak es, tapi orang yang menyambar Dewa Pedang itu jauh. 

Hanya punggungnya yang terlihat, dan dia tampaknya memiliki perban di sekujur 
tubuhnya. 

'Hwang-heol!' 

Qu Yuan, pemuda tampan dengan rambut merah cerah, menghela napas saat melihat itu. 

Jika Hwang-heol tidak muncul tepat waktu, Dewa Pedang akan berada dalam bahaya. 

Qu Yuan memelototi pemuja di belakangnya dan menggertakkan giginya. 

Menggerutu! 

"Pemuja Iblis ..." 
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Dia begitu peduli dengan Dewa Iblis, Chun Yeowun, sehingga dia tidak pernah bermimpi 
situasi seperti itu akan terjadi. 

"Jangan berpikir bahwa ini adalah akhir." 

apa! 

Qu Yuan, yang mengucapkan itu, bergerak menuju Dewa Pedang. 

Itu sangat cepat sehingga bayangannya dengan cepat berubah menjadi titik kecil dan 
hampir menghilang. 

"Di mana!" 

Dia diikuti oleh Great Guardian Marakim dan Dan Jucheon. 

Sementara itu, suara seorang wanita merobek Gunung Changbai. 

"LOORRRDDDDDD!!!" 

Suara tangisan Mun Ku. 

Semua kultus berbondong-bondong ke arahnya karena mereka terlalu terkejut dengan 
teriakan itu. 

Woong! 

"Ini, apa ini?" 

"H... bagaimana... ini... apa..." 

Tuan mereka, mata Chun Yeowun terbuka saat mereka kehilangan fokus dan tubuhnya 
lemas. 

Itu tidak mungkin menjadi alasan mengapa Mun Ku tiba-tiba menangis. 

Namun, baju besi hitam pada Chun Yeowun, yang bersinar cemerlang, kehilangan semua 
cahayanya, dan pria yang bernafas itu berhenti. 

"TUAN! TUAN!!" 

"TIDAKAAA!!!!" 

Hu Bong, Ko Wanghur, Bakgi, Sama Chak, Hou Sanghwa, dan Che Takim tidak bisa 
menyembunyikan ekspresi sedih mereka saat melihat Chun Yeowun, yang tergeletak di 
lantai dengan mata terbuka. 
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"Bagaimana? Bagaimana Tuhan..." 

Tangannya beregenerasi beberapa saat yang lalu, jadi mereka semua berpikir bahwa dia 
akan bangun lagi, seperti biasa. 

Namun, Chun Yeowun tiba-tiba berhenti bernapas. 

Itu semua terjadi ketika cahaya pada armor hitam mulai memudar. 

Tat! 

"Apa yang terjadi?" 

Chun Inji, mantan Lord, tiba karena dia dikejutkan oleh teriakan itu dan bertanya kepada 
tujuh orang di samping Chun Yeowun dengan suara bingung. 

Mendengar itu, Mun Ku berbicara dengan air mata berlinang. 

"Lo, Tuhan tiba-tiba berhenti bernapas... uhh!" 

Dia tidak bisa berbicara. 

Dia tidak bisa mengatakan bahwa Chun Yeowun telah mati dengan mulutnya sendiri. 

Chun Inji bergegas menuju sisi Chun Yeowun, yang terbaring di lantai seolah-olah dia mati, 
dan meletakkan jari-jarinya di tubuh. 

'!?' 

Wajah keriput Chun Inji menjadi mengeras. 

Chun Inji terhuyung-huyung dan jatuh kembali kaget dengan apa yang baru saja dia 
rasakan. 

"Untuk-Mantan Tuan!" 

Ko Wanghur yang berada di sampingnya berusaha mendukungnya, namun Chun Inji 
menolak. 

Dia tidak pernah bermimpi bahwa hal seperti ini akan terjadi di Gunung Changbai, yang dia 
minta agar Chun Yeowun datang. 

"Yeo-Yeowun-ah..." 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa cucunya dengan kekuatan mengerikan akan 
menjadi seperti ini. 
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Monster macam apa yang bisa melakukan ini? 

Semua pemuja, termasuk dia, meneteskan air mata putus asa saat mereka melihat Chun 
Yeowun. 

"Tidak. Tidak mungkin Tuanku mati seperti ini." 

Hu Bong, yang tidak dapat menerima kenyataan, terus menggelengkan kepalanya dan 
berteriak lagi dan lagi. 

"Hanya ada luka! Benar! Cedera..." 

Seperti yang dia katakan, semua orang ingin percaya bahwa Chun Yeowun di depan mata 
mereka adalah bohong. 

Tetapi bisakah mereka benar-benar mengabaikan apa yang mereka lihat dengan mata 
kepala sendiri sebagai hal yang salah? 

"Benar. Kami tidak boleh menyerah!" 

Mun Ku tidak bisa menyerah, jadi dia mencoba menyuntikkan energinya ke tubuh Chun 
Yeowun. 

Chun Inji lah yang tidak setuju akan hal itu. 

"Hentikan. Jangan menyangkal apa yang Anda lihat." 

Jika napasnya terputus, mengirimkan energi internal sekarang hanya akan melukai 
tubuhnya. 

Air mata panas mengalir di pipi Mun Ku. 

NS! 

Mun Ku terus terisak sambil menyentuh pipi Chun Yeowun, yang kehilangan kehangatan 
seperti biasanya. 

"Huk... Tuhan. Jika kamu... jika kamu pergi... seperti ini... bagaimana dengan... aku..." 

Sebelum Mun Ku bisa menyelesaikannya. 

Gooo! 

"Ah!" 

Pada saat itu, terjadi perubahan pada tubuh Chun Yeowun. 
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Tiba-tiba, cahaya mulai menyelimuti tubuhnya dari dalam, dan tubuhnya naik ke udara. 

Semua orang di sekitarnya mundur. 

"Ini, apa ini?" 

Semua orang bingung, tetapi berbagai energi di tubuh Chun Yeowun mulai bergerak. 

Api! 

Jjjkkk! 

Meretih! 

Menangis! 

Wooong! 

Energi api, es, guntur, angin, dan energi iblis langit yang mengerikan. 

Tiba-tiba, kelima jenis energi bangkit dari tubuh Chun Yeowun dan terus bergema. 

Melihat pemandangan aneh itu, Chun Inji, yang melihatnya dengan mata bingung, 
bergumam. 

"Inti dari Lima Roh!" 

Itu adalah energi yang terjadi ketika energi spiritual dari lima binatang roh selaras di satu 
tempat. 

Source : 
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Chapter 466 
466: Natural State (Heavenly Master) (2) 

"TUAN!" 

"Ini tidak mungkin!" 

Gooooo! 

Para pemuja tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka pada penampilan Chun 
Yeowun mengambang di udara memancarkan cahaya cemerlang. 

Tapi Chun Inji yakin tentang apa ini. 

'Ini pasti inti dari lima roh!' 

Lima inti tiba-tiba mulai beresonansi, memberikan atribut mereka sendiri. 

Api panas menyala di dekat Chun Yeowun. 

Itu adalah energi dari Qilin Api, yang melambangkan pusat. 

Di sisi kanan Chun Yeowun ada angin bertiup kencang. 

Itulah energi Macan Putih, yang melambangkan timur. 

Di sisi kiri Chun Yeowun ada es. 

Itu adalah energi yang diambil dari Burung Besar, yang melambangkan barat. 

Di atas Chun Yeowun ada kilatan petir. 

Itu adalah energi dari Penyu Naga, yang melambangkan utara. 

Tetapi, 

'Apa sih energi yang menakutkan itu?' 

Chun Inji tidak tahu apa energi hitam di dekat kaki Chun Yeowun itu. 

Itu pasti dari salah satu dari lima binatang roh, jadi itu pasti energi dari Imoogi. 

Namun, Imoogi adalah naga bumi, yang berarti ia harus mengeluarkan energi bumi, tetapi 
energi ini terasa berbeda, 'Ini lebih seperti ...' 

Energi setan. 
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Tidak mungkin energi Imoogi, yang dikenal sebagai kepala dari Lima Binatang Roh, 
menjadi jahat. 

Chun Inji pernah merasakan energi ini sebelumnya. 

'Benar! Saya merasakan ini dengan Great Guardian.' 

Dia tiba-tiba mengingatnya. 

Dia merasakan energi yang sama dari Great Guardian Marakim dan mantan Great Guardian. 

Namun, energi yang mereka berikan hanya sedikit, jadi dia tidak terlalu 
memperhatikannya, tetapi sekarang, energi dari Chun Yeowun berada di luar imajinasi 
seseorang. 

'Lima energi harus seimbang untuk mencapai harmoni, tetapi energi iblis itu terlalu kuat.' 

Dia tidak tahu apa yang terjadi. 

Energi iblis yang ganas cukup kuat untuk menelan energi lainnya. 

Semua orang berdiri di belakang dan menyaksikan, berusaha untuk tidak mengganggu 
Chun Yeowun, yang mencoba mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, 
ketika lima energi mulai bergerak. 

Itu adalah awalnya. 

Wooong! 

"Tidak mungkin! Energi hitam menyerap semuanya..." 

Energi hitam di bawah Chun Yeowun menelan empat energi yang tersisa, termasuk tubuh 
Chun Yeowun seperti tirai. 

Dalam sekejap, Chun Yeowun ditelan sebuah bola. 

"Untuk-Mantan tuan! Apa yang terjadi!" 

"Seolah-olah orang tua ini tahu!" 

Pertanyaan tetua Mong Mu adalah hal yang sama dengan yang Chun Inji pikirkan, jadi dia 
tidak bisa menjawab dan terus menonton. 

Di sisi lain, energi hitam dan energi internal alami saling terkait, dan perubahan yang 
berbeda terjadi. 
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Chun Yeowun, yang hatinya di ambang kehancuran karena energi pedang, mengalami 
perubahan serius. 

'Kuuuk!' 

Saat menderita, Chun Yeowun bisa merasakan perubahannya. 

Aliran besar qi yang belum pernah dia rasakan di tubuhnya sendiri, dan indra keenamnya 
yang telah dirangsang. 

Ketukan! Ketukan! Ketukan! 

Itu bukan suara detak jantungnya. 

Itu adalah suara dentuman yang kuat dari tempat lain. 

'Suara ini?' 

Suara pemukulan itu tidak datang dari mana pun. 

Seolah-olah itu dari semua makhluk di sekitarnya. 

'Ini ... detak jantung semuanya?' 

Pada awalnya, dia tidak dapat memahaminya, tetapi pada saat tertentu, Chun Yeowun 
menyadari bahwa itu adalah suara dari semua kehidupan yang berfluktuasi di sekitarnya. 

Dia tidak pernah sesadar itu, tapi sepertinya setiap makhluk hidup memiliki energinya 
sendiri. 

'Semuanya memiliki energi yang berbeda.' 

Namun, alirannya berbeda. 

Energi dari semua hal sesuai dengan aliran, yang bergerak secara alami, menunjukkan 
keberadaannya. 

Itu bukan satu-satunya hal yang bisa dipahami Chun Yeowun tentang aliran besar itu. 

'Energi inti?' 

Energi spiritual inti bergerak dan mengalir secara harmonis. 

Itu adalah perintah dari Ibu Pertiwi itu sendiri. 

'Ah! Semua energi melewati siklus dan menyelaraskan. Energi saya sendiri telah menjadi 
bagian dari Ibu Pertiwi.' 
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Kesadaran itu menghancurkan akal sehat tentang Qi. 

Qi tidak terbatas pada tubuh. 

Jika Qi bisa bergerak mengikuti arus, itu bisa menjadi satu dengan semua hal di dunia. 

Dududu! 

Saat ia memiliki kesadaran baru, lebih banyak perubahan terjadi di tubuh Chun Yeowun. 

Sepertinya tulang dan ototnya akan direkonstruksi. 

Sepertinya dia sedang menjalani rekonstruksi fisik. 

Namun, sesuatu yang berbeda dari rekonstruksi fisik sedang terjadi. 

Api! 

Jjjjkkk! 

Meretih! 

Menangis! 

Woong! 

Energi dari lima binatang roh di sekitar Chun Yeowun mulai selaras. 

Namun, harmoni itu tidak dalam keseimbangan sempurna seperti yang dibayangkan Chun 
Yeowun. 

Wooong! 

Energi iblis mengikis harmoni yang diciptakan oleh empat lainnya. 

Energi iblis memakan mereka seperti mangsa seolah-olah itu adalah pemangsa dari empat 
lainnya. 

Mengepalkan! Mengepalkan! 

"Kuuuk!" 

Jantungnya, yang terus-menerus mengalami perubahan, semakin berdenyut. 

Energi bilah dari Dewa Pedang tidak dilepaskan, tetapi gerakannya perlahan melemah. 

'Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini!' 
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Chun Yeowun memusatkan semua indranya pada hatinya. 

Pikirannya berkecamuk dengan pikiran untuk membakar energi pedang yang tak terlihat. 

'Enyah! Ini adalah hati dan tubuh saya yang hanya memiliki energi yang saya ambil atas 
keinginan saya sendiri!' 

Saat keinginannya terbakar, 

accccck! 

Energi bilah, yang mengikis hati Chun Yeowun, tidak dapat menahan energi yang 
mengamuk dan keluar dari tubuhnya. 

Energi tajam meledak dari bola hitam yang mengelilinginya. 

Para kultus terkejut melihat pemandangan yang tidak biasa. 

"A-Apa itu tadi?" 

"Aku melihat energi pedang yang tajam ditembakkan." 

Pada saat itu, semua orang bisa merasakan energi pedang. 

Chun Inji, mantan kepala Sekte Iblis dan Maha Guru, mau tidak mau tercengang. 

'Itu tidak terlihat, tapi itu jelas energi pedang. Apakah ini berarti energi ada di dalam tubuh 
Yeowun?' 

Energi bilah tampak sangat berbeda dari energi tak terlihat. 

Hal ini membuat Chun Inji semakin penasaran dengan pria yang lolos dengan luka parah 
tersebut. 

Itu dulu, 

Woong! 

"Lihat ke sana!" 

"Ini menyusut!" 

Bola hitam berangsur-angsur berkurang dan segera membentuk bentuk manusia, 
kemudian sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Chun Yeowun. 

Dia tidak tahu, tetapi tampilan Chun Yeowun, yang matanya tertutup, sangat berbeda. 

Rasanya seperti melihat kegelapan yang tak berujung. 
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Saat itu, 

Chachachacha! 

Pelindung lengan, yang ada di lengan kanan Chun Yeowun, dibongkar. 

Pada saat yang sama, pelindung lengan yang dibongkar berubah menjadi pedang. 

Itu adalah Pedang Setan Langit. 

"Pedang Iblis Langit-S!" 

"Oh! Chun Ma kami!!" 

Guyuran! Guyuran! Guyuran! 

Para pemuja yang menyaksikan itu berseru dan segera berlutut di lantai yang basah dan 
menundukkan kepala mereka. 

Ketika semua orang menundukkan kepala mereka, Chun Inji menatap Pedang Setan Langit 
dengan mata gemetar. 

"Mengapa Pedang Setan Langit mengungkapkan dirinya yang sebenarnya?" 

Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari fenomena aneh itu. 

Saat itu, Pedang Setan Langit yang berubah menjadi pedang, tiba-tiba berpindah ke tangan 
Chun Yeowun. 

"Ah!" 

Perubahan terjadi pada Chun Yeowun, yang sepertinya sedang mencapai pencerahan. 

Kilatan! 

Dunia yang penuh kegelapan. 

Tidak ada yang bisa dirasakan, apalagi energi Ibu Pertiwi. 

Seperti ruang hampa. 

'Ini...' 

Chun Yeowun pernah mengalaminya dua kali. 

Pertama kali adalah ketika dia mendapatkan Pedang Setan Langit, dan yang kedua adalah 
ketika dia memegang Tongkat Es Dingin. 
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Saat-saat itu, dalam kegelapan, dia hanya seorang penonton. 

Tapi kali ini berbeda. 

"Rasanya aku benar-benar di sini." 

Meskipun tubuh fisiknya tidak ada, rasanya kesadarannya berada di dalam ruang 
kehampaan. 

Dia tidak mengerti apa maksud dari fenomena itu. 

'Nano!' 

Dia memanggil Nano, tetapi tidak ada jawaban. 

Sepertinya dia diasingkan. 

Itu terjadi saat dia sepenuhnya menyadari aliran energi Ibu Pertiwi dan energi iblis 
sepenuhnya menyelimuti energi lainnya. 

'Kenapa ini terjadi ...' 

[Ini cukup keren. Ini adalah darah yang mewarisi takhta darah.] 

'Ah!' 

Chun Yeowun hanya bisa tercengang dengan apa yang dilihatnya. 

Tanpa disadari, seorang pria berdiri tepat di depannya. 

Seorang pria dengan wajah yang familier dalam jubah hitam panjang. 

Pria ini, yang merasa tak tertandingi dengan keagungan dan energi iblisnya yang tak ada 
habisnya, adalah orang yang memotong tanduk Imoogi di masa lalu. 

'Apakah ... apakah dia baru saja berbicara denganku?' 

Dia hanya memikirkannya, tetapi pria itu tersenyum dan berbicara. 

[Siapa lagi yang akan saya ajak bicara?] 

Yang mengejutkan, pria itu sedang berbicara dengan Chun Yeowun. 

Chun Yeowun menjadi terdiam sesaat. Dia berbicara melalui pikirannya lagi saat dia 
terkejut. 

'Apakah Anda benar-benar ... leluhur saya?' 
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[Kurasa kamu tidak sebodoh itu.] 

Pria itu tidak menyangkalnya. 

Meski tidak memiliki tubuh fisik, Chun Yeowun bisa merasakan getaran menjalari 
tubuhnya. 

Pria di depannya adalah Chun Ma, penguasa dan pendiri Ordo Setan Langit. 

Biasanya, dia akan berlutut dan menundukkan kepalanya, tetapi hanya dengan tubuh 
rohnya, dia tidak bisa bergerak. 

Jadi dia memutuskan bahwa dia setidaknya harus menyapa pria itu. 

'Chun Ma dari Ordo Setan Langit Agung, ini adalah Tuan dan keturunan Kedua Puluh 
Empat, Chun Yeowun.' 

Sebagai seorang kultus, Chun Yeowun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat 
melihat pendirinya. 

Ini seperti kemuliaan yang tak terbatas. 

Saat itu, Chun Ma dengan ringan melambaikan tangannya. 

[Jangan terlalu sadar padaku. Keturunan darahku yang mewarisi takhta. Bagaimanapun, 
saya hanyalah sebuah fragmen kecil yang berisi kehendak keberadaan saya di masa lalu.] 

'Pecahan?' 

[Aku ini bisa dianggap sebagai pemadatan keinginanku yang ditanam di dalam Pedang 
Setan Langit.] 

'Ah...' 

Chun Yeowun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Jika dia tidak mencapai realisasi, dia tidak akan sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan 
Chun Ma. 

Namun, ketika dia menyadari hukum alam, dia jadi tahu apa artinya itu. 

Keberadaan di depannya, di satu sisi, adalah keinginan Chun Ma yang tertinggal di dalam 
pedang karena energi iblis. 

Chun Ma berbicara dengan Chun Yeowun, yang berseru. 
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[Kamu pintar. Jadi Anda pasti sudah mendapatkannya. Ketika Anda pertama kali 
menginjakkan kaki di ruang hampa ini, saya pikir kita akan bertemu setelah waktu yang 
lama, tetapi kita bertemu lebih cepat dari yang saya kira.] 

Chun Ma memujinya. 

Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang yang menjadi begitu kuat 
dengan kecepatan yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di Wulin. 

"Itu berlebihan." 

[Tidak perlu rendah hati. Fakta bahwa kamu telah sepenuhnya menerima energi iblis dan 
mencapai Mado adalah karena kamu memiliki bakat yang luar biasa.] 

'Mado?' 

Dia tidak bisa mengerti apa artinya. 

Ketika Chun Yeowun bingung, Chun Ma tersenyum dan berbicara. 

[Kamu adalah salah satu anak yang lucu. Anda bahkan tidak menyadari sifat iblis dari 
energi iblis meskipun Anda sepenuhnya menerimanya dan bahkan menggunakannya untuk 
melakukan prestasi luar biasa?] 

'Leluhur. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan ... ' 

Itu adalah saat itu. 

Energi hitam ganas terpancar dari tangan Chun Ma. 

Itu adalah energi spiritual Imoogi, yang diserap oleh Pedang Setan Langit, dan energi itu, 
yang disebut energi Setan Langit. 

'Ini adalah?' 

[Kemarahan dan kebencian naga yang tidak bisa naik ke surga menembus langit dan 
berubah menjadi energi iblis yang ingin menghancurkan segala sesuatu. Itulah dasar dari 
energi yang telah Anda capai.] 

Source : 
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Chapter 467 
467: Natural State (Heavenly Master) (3) 

'Dasar?' 

Chun Yeowun menyadari fakta baru tentang energi hitam ganas yang dipancarkan oleh 
Chun Ma. 

Pada awalnya, dia memikirkan energi hitam yang dia pegang hanya sebagai Energi Setan 
Langit. 

Dan kemudian, ketika dia melihat Macan Putih yang jatuh, dia menyadari bahwa energi 
spiritual yang dimiliki oleh binatang roh yang jatuh harus berbeda. 

'Lalu, mengapa energi spiritual dari Macan Putih yang jatuh masih dalam keadaan aslinya?' 

Sebenarnya, ini hanya tebakan di pihaknya. 

Ada sumber energi lain di dalam tubuh Macan Putih yang jatuh yang membuatnya tetap 
bergerak meskipun intinya telah dilepas. 

Dan dia merasakan energi ganas darinya. 

'Bahkan jika itu masalahnya, leluhur tidak menyegel demo ...' 

Ini adalah kejutan bagi Chun Yeowun. 

Pedang Setan Langit disegel di dalam aula. 

Chun Yeowun, yang telah melihat penglihatan pada waktu itu, berpikir bahwa Chun Ma 
telah menyegel energi spiritual Imoogi yang rusak dengan bantuan Pedang Setan Langit, 
tetapi sepertinya ceritanya sebaliknya. 

'Apakah Anda merusak apa yang mencoba naik ke surga?' 

Ketika dia memikirkannya kembali, itu sudah jelas. 

Saat Chun Ma memotong tanduk naga yang akan naik ke surga, itu dipenuhi dengan 
kebencian dan kemarahan. 

Dan itulah mengapa itu tidak bisa naik. 

[Ini adalah kisah sedih bagi naga yang mencoba naik ke surga, tapi aku tidak punya pilihan 
lain.] 
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'Pilihan?' 

[Kami tidak punya banyak waktu, tetapi pertemuan kami sekarang adalah untuk memberi 
tahu Anda alasannya.] 

Ssst! 

Chun Ma mengulurkan tangan ke ruang hampa. Sebuah kursi batu dibuat di mana dia 
berdiri, dan dia duduk dan melanjutkan. 

[Di dalam Sky Demon Sword, aku melihatmu bertarung.] 

Astaga! 

Ketika Chun Ma mengulurkan tangan ke kanan, sebuah bentuk manusia tercipta. 

Tidak seperti augmented reality, seolah-olah awan asap berkumpul. 

Tidak lebih dari mengambil bentuk manusia, 

'Dewa Pedang!' 

Monster pertama yang mendorong Chun Yeowun ke ambang kematian untuk pertama 
kalinya sejak dia memulai. 

Chun Yeowun, yang tidak tahu bahwa Chun Ma di dalam Pedang Setan Langit telah 
menyaksikan pertarungan itu, merasa malu. 

[Tidak perlu malu. Darahku, meskipun ada celah di antara kalian berdua, kamu pantas 
mendapatkan pujian penuh atas penilaian yang kamu buat.] 

Biasanya, orang akan jatuh ke dalam keputusasaan. 

Namun, Chun Yeowun berjuang sampai akhir, tidak menyerah. 

Chun Ma menghargai aspek Chun Yeowun itu. 

[Saya tidak percaya bahwa ramalan itu akan menjadi kenyataan sampai saya melihatnya 
sendiri. Keabadian...] 

Kata Chun Ma, menatap sosok Dewa Pedang yang berdiri diam seperti boneka. 

Seolah-olah dia mengingat masa lalu yang jauh. 

'Apa yang Anda maksud dengan ramalan?' 
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[Di masa lalu, ada seorang nabi luar biasa yang datang kepada saya dan memberi saya 
ramalan tentang masa depan Ordo Setan Langit.] 

'Nabi?' 

Dia akan mengerutkan kening jika Chun Ma menggunakan kata psikis. 

Tapi Chun Ma menyebutnya seorang nabi, orang yang meramalkan masa depan. 

'... leluhur. Apakah Anda yakin itu seorang nabi?' 

Atas pertanyaan Chun Yeowun, Chun Ma tidak menjawab, melanjutkan. 

[Nabi berkata bahwa krisis akan datang ke kultus kita di masa depan yang jauh. Dikatakan 
bahwa makhluk abadi akan tiba di Wulin dan membawa neraka, bahkan ke kultus kita.] 

Makhluk abadi. 

Chun Yeowun berbicara sambil melihat sosok Dewa Pedang yang berdiri diam di samping 
Chun Ma yang duduk. 

'Dan makhluk abadi yang dibicarakan nabi adalah Dewa Pedang?' 

Mendengar pertanyaan itu, Chun Ma mengerutkan kening dan menjawab. 

[Bahkan aku ragu. Namun, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan melihat orang itu 
lagi dengan kedua mata saya sendiri.] 

Begitu dia mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun teringat sesuatu. 

Jejak konfrontasi terukir di tebing. 

Jelas bahwa jejak itu diciptakan oleh Sword Force of the Sky Demon dan Extreme Art of the 
Blade God. 

'Leluhur. Apakah tidak apa-apa jika saya mengajukan satu pertanyaan?' 

[Anda tidak perlu terpaku pada formalitas.] 

'Apakah jejak di Sword Creek darimu melawannya?' 

[Sungai Pedang?] 

'Ya, itu adalah tempat di mana nenek moyang kita mengukir kata 'Pedang' di puncak 
gunung.' 

Pada saat itu, Chun Ma mengangguk seolah dia mengerti. 
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[Apakah kamu menyebut tempat itu Sword Creek? Benar. Ada pertempuran di sana dengan 
dia. Dia adalah orang dengan sistem seni bela diri yang sama sekali berbeda yang belum 
pernah saya alami sebelumnya.] 

Seni Ekstrim Dewa Pedang sangat sulit diungkapkan dengan tubuh manusia normal. 

Setelah melihat seni bela diri, bahkan Chun Ma mencoba memasukkan bagian-bagian dari 
Seni Ekstrim Dewa Pedang ke dalam Kekuatan Pedang Setan Langit. 

[Meski begitu, itu bahkan kurang dibandingkan dengan Great Guardian. Sekarang, dapat 
dikatakan bahwa itu hanya pada tingkat pemahaman qi dasar.] 

'Ah...' 

Sekarang dia benar-benar memahaminya. 

Ketika dia melihat catatan legendaris tentang Chun Ma. 

Setiap kali dia melihat ke dalamnya, dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang dia baca. 

Pada saat itu, ketika rekor selesai, Chun Ma baru berusia 18 tahun, dan dia naik ke puncak 
saat dia mengalahkan semua master terkenal saat itu dan mendapatkan gelar yang terbaik 
di dunia. 

Leluhur, tidak, Chun Ma, disebut yang terbaik dan terkuat dalam sejarah Wulin, dan Chun 
Yeowun dapat melihat betapa hebatnya dia dengan melihat catatan, tidak sekali pun Chun 
Ma dikalahkan. 

[Tapi, dia akan bertahan bahkan jika pedangku menembus kepalanya.] 

Kata-kata Chun Ma meyakinkan Chun Yeowun bahwa dia tidak mati. 

Namun, meskipun melihat Dewa Pedang melalui Chun Yeowun, Chun Ma tidak bisa 
menahan diri untuk tidak terkejut. 

Dia menjadi lebih kuat. 

'... itu mungkin jika inti diserap.' 

Seperti yang dikatakan Chun Ma, bahkan setelah menerima pukulan kritis itu, hanya ada 
satu alasan dia masih hidup. 

Bahkan jika dia tidak memperoleh inti yang mengandung energi spiritual, jika dia 
menyerap darah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kekuatan regeneratif. 

[Kamu benar. Mungkin itu saja. Mungkin dia adalah orang yang menyerap inti dari makhluk 
roh dan berubah menjadi makhluk yang melampaui manusia.] 
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Karena Chun Ma adalah orang yang memenggal kepala Imoogi, tidak mungkin dia tidak 
menyadari inti dan kekuatan mereka. 

Chun Ma mengulurkan tangan ke kiri. 

Sst! 

Dengan asap, lima makhluk diciptakan. 

Meskipun ukurannya lebih kecil, mereka dapat diidentifikasi sebagai lima binatang roh. 

Imoogi, Qilin Api, Penyu Naga, Macan Putih, dan Burung Hebat. 

Sambil menunjuk mereka, katanya. 

[Nabi berbicara tentang keabadian. Namun, tidak peduli seberapa tinggi status bela diri, 
kehidupan manusia selalu terbatas. Keabadian tidak dapat dicapai dengan metode biasa. 
Oleh karena itu, kami mengetahui tentang keberadaan lima binatang roh melalui buku-
buku kuno. Roh-roh itu secara kolektif disebut Lima Binatang Roh.] 

Setelah mengetahui keberadaan makhluk roh, Chun Ma berangkat untuk mencari mereka. 
Dan mereka menemukan bahwa inti dari makhluk dan darah mereka memiliki pengaruh 
besar pada umur manusia. 

[Jika saya menyerap kelima inti, saya yakin bahwa keabadian bukanlah mimpi palsu.] 

"... betul sekali." 

Bahkan Chun Yeowun tidak menyangkalnya. 

Bahkan sejumlah kecil energi spiritual dari binatang roh sudah cukup untuk melampaui 
keterbatasan manusia. 

[Sejak saat itu, saya datang dengan tiga opsi.] 

'Tiga pilihan?' 

[Ya. Yang pertama adalah untuk mencegah keberadaan lima binatang roh.] 

Tapi ada masalah besar dengan opsi pertama. 

Ketika salah satu dari lima binatang roh menghilang dari dunia, yang baru akan muncul. 

Itu terus ada seiring keinginan mereka diturunkan, seperti bagaimana manusia 
mewariskan keinginan mereka kepada anak-anak atau murid mereka. 

Pada akhirnya, opsi pertama tidak berhasil. 
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[Yang kedua adalah mengubah metode, membuat kepala generasi masa depan abadi. Itu 
mirip dengan memelihara makhluk yang setara dengan musuh abadi yang mungkin muncul 
di masa depan.] 

'Ah!' 

Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang Chun Yeowun selalu curigai. 

Jika Chun Ma sendiri menjadi abadi, dia bisa lebih membantu dalam memperkuat klan, 
tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. 

'Mengapa nenek moyang kita tidak melakukan itu?' 

[Huh, itu pertanyaan bodoh. Sederhana. Berapa lama saya bisa memeluk kultus dan terus 
melindungi yang baru di tangan saya? Selain itu, rasanya salah untuk menunggu musuh 
abadi yang keberadaannya dan kapan dia akan tiba tidak diketahui.] 

Chun Yeowun terdiam sesaat, tapi dia mengerti. 

Di satu sisi, Chun Ma berpikir itu konyol untuk berubah menjadi makhluk abadi hanya 
karena dia khawatir tentang generasi mendatang. 

'Tunggu. Lalu konten tentang leluhur menjadi terkenal?' 

[Mendengarkanmu, sepertinya aku berhasil.] 

Chun Ma yang mendengar itu tersenyum. 

Itulah yang tertulis dalam catatan kultus iblis. 

Dikatakan bahwa Chun Ma, yang mencapai tingkat tertinggi seni bela diri, menjadi terkenal. 

Menjadi terkenal adalah cerita lain yang hanya bisa terjadi di Wulin. Namun, Chun Ma, yang 
mencapai yang tertinggi, menyadari sesuatu. 

[Itu hal yang bagus. Bagaimanapun, saya menjadi mengerti bahwa rencana kedua yang saya 
pikirkan adalah tugas yang harus dilakukan oleh generasi mendatang. Jika sekte kita 
menangkap begitu banyak makhluk dan mencoba menyembunyikannya, maka itu pasti 
akan menyebabkan perang saudara di dalam sekte tersebut.] 

'Ah...' 

Chun Ma menciptakan Ordo Setan Langit yang baru, tapi dia tidak mempercayai semua 
orang. 

Bahkan mereka yang mengikutinya tampaknya menyembunyikan keserakahan mereka 
akan kekuatan tak terbatas. 
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Oleh karena itu, pengumpulan roh dihentikan. 

'... itu adalah keputusan yang tepat.' 

Memikirkan enam klan, keputusan Chun Ma benar. 

Bahkan jika dia tidak benar-benar menangkap mereka semua, Chun Yeowun mendapatkan 
mereka semua seolah-olah sudah ditakdirkan. 

[Saya memikirkan metode yang berbeda. Itu menarik karena itu seperti tantangan bagi 
saya.] 

'Apakah itu ada hubungannya dengan Energi Setan Langit?' 

Mendengar pertanyaan Chun Yeowun, Chun Ma tersenyum dan mengangguk. 

[Aku ingin membunuh makhluk abadi yang dibicarakan nabi. Saya ingin membuktikan 
bahwa keabadian tidak ada di dunia.] 

Itu memang ide yang absurd. 

Jadi Chun Ma mulai mempelajari kekuatan yang mungkin bisa menghancurkan yang 
dianggap abadi. 

Mereka yang mengambil inti memiliki kekuatan regeneratif, jadi hanya mungkin untuk 
membunuh mereka dengan memenggal kepala atau memusnahkan tubuh mereka 
sepenuhnya. 

[Saya yakin bahwa jika saya bisa membuat makhluk itu tidak dapat diperbaiki, maka saya 
bahkan bisa membunuh makhluk abadi.] 

Chun Ma berbicara tentang penelitian yang dia lakukan. 

Pada awalnya, dia mendekati masalah ini hanya dari sudut pandang seni bela diri. Namun, 
untuk belajar tentang energi dan makhluk spiritual, ia mulai belajar tentang energi dan 
agama Buddha, akhirnya mencapai pencerahan. 

[Makhluk spiritual lahir dari energi spiritual antara langit dan bumi. Untuk menentang 
energi itu, saya percaya bahwa energi yang berlawanan diperlukan.] 

[Energi iblis!] 

[Yang pintar. Ya. Itu awalnya.] 

Ordo Setan Langit disebut Sekte Setan karena mereka menyembah setan dan pemimpin 
mereka bergelar Setan Langit, tetapi itu tidak berarti mereka mengikuti ajaran jahat. 
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Itu hanya ide-ide mereka yang tumbuh dari rasa hormat terhadap yang kuat. 

Namun, untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu, Chun Ma 
percaya bahwa energi yang berlawanan, dengan atribut iblis seperti kebencian, kemarahan, 
dan kehancuran, diperlukan. 

[Namun, meskipun manusia memiliki kemarahan, niat membunuh, dan kekejaman, mereka 
tidak dapat mencapai tingkat kejahatan murni.] 

'Ah!' 

Dengan kata-kata itu saja, Chun Yeowun mengerti mengapa Chun Ma memotong tanduk 
Imoogi. 

Dengan menghalangi masuknya makhluk roh dengan tingkat energi spiritual tertinggi di 
alam manusia, ia mengubah emosinya menjadi kemarahan, kemarahan, dan kehancuran. 

[Kamu mewarisi keinginanku dan mendapatkan energi yang mengandung energi iblis 
Imoogi yang ditinggalkan olehku, tetapi energi iblis yang tidak lengkap tidak dapat 
sepenuhnya menghilangkan keabadian.] 

'Itu benar.' 

Seperti yang dikatakan Chun Ma, dia sama sekali tidak bisa membunuh Dewa Pedang. 

Namun, Energi Setan Langit mampu melawan Dewa Pedang. 

Itu memiliki efek yang mengganggu regenerasi. 

[Jangan khawatir. Sekarang Anda telah mencapai energi iblis sejati. Dengan kekuatanmu 
saat ini, kamu bisa menghancurkan segalanya.] 

Dengan kata-kata itu, Chun Ma bangkit dari tempat duduknya. 

Dan dengan ringan menjentikkan jarinya, 

Kedok! 

Sebuah pedang muncul di udara. 

Itu adalah bentuk Pedang Setan Langit. 

Chun Ma meraihnya dan berbicara dengan Chun Yeowun. 

[Mulai sekarang, kamu bisa memimpin. Sekarang setelah Anda memenuhi syarat, saya akan 
menunjukkan kepada Anda cara yang benar untuk menangani Energi Setan Langit.] 
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'Jalan yang benar?' 

Chun Yeowun berpikir bahwa dia telah menangani Energi Setan Langit dengan cara yang 
benar. 

Energi Setan Langit telah mampu memaksimalkan semua keahliannya. 

Melihat itu, Chun Ma menggelengkan kepalanya. 

[Mereka yang menyadari misteri alam ibu akan dapat menggunakan ilmu pedang ilahi.] 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun tiba-tiba teringat Dewa Pedang dan Dewa Timur. 

Energi pedang yang didorong ke jantung Chun Yeowun, yang bisa membunuhnya dalam 
sekejap. 

'Pendekar pedang surgawi ...' 

Kalau dipikir-pikir, Dewa Pedang menjadi satu dengan pedang untuk sesaat dan memblokir 
serangan Chun Yeowun. 

Chun Yeowun secara naluriah berpikir bahwa itu adalah teknik yang bisa dilakukan oleh 
Dewa Pedang karena betapa kuatnya dia. 

Melihat Chun Yeowun, yang bingung, Chun Ma berbicara sambil tersenyum. 

[Saya akan menunjukkan kepada Anda kesatuan yang diperoleh dari Ilmu Pedang Ilahi 
yang telah dilupakan orang. Mengikuti saya, saya akan memberikan pedang terbaik kepada 
seseorang yang telah menguasai energi iblis.] 

'Apa itu?' 

Meskipun memiliki tubuh roh, Chun Yeowun bisa merasakan sensasi mengalir di tulang 
punggungnya. 

Dan Chun Ma berbicara. 

[Pedang yang bisa menghancurkan segalanya. Itu adalah Pedang Setan Langit yang Tidak 
Ada.] 

Source : 
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Chapter 468 
468: Natural State (Heavenly Master) (4 ) 

Pachik! Pachik! 

Retakan besar muncul di ruang ketiadaan. 

Ada satu orang yang melihatnya dengan kagum, dan itu adalah Chun Yeowun. 

Jelas, dia bisa eksis di ruang kehampaan dalam bentuk aslinya, meskipun itu adalah tubuh 
roh. 

Dan itu semua dibuat oleh Chun Ma. 

[Ini luar biasa. Anda memahaminya dengan sangat cepat. Saya hanya menunjukkannya 
kepada Anda beberapa kali, tapi sepertinya darah yang mengalir melalui Anda telah 
mewujudkannya.] 

Chun Ma memandangnya dengan puas. 

Pedang Setan Langit hitam di tangan Chun Yeowun sedikit gemetar. 

'Fiuh ...' 

Itu bukan hanya getaran sederhana. 

Lengan kanannya gemetar seolah-olah dia menghadapi serangan balik yang kuat. 

'Leluhur pasti mengatakan bahwa tubuh ini tidak lain adalah bentuk roh, jadi mengapa 
tubuhku gemetar begitu banyak?' 

Chun Ma berbicara seolah-olah dia sedang menunggu pertanyaan itu. 

[Bahkan jika itu hanya tubuh roh, itu dibuat sedekat mungkin dengan tubuh aslinya, jadi 
wajar untuk gemetar. Hanya jika disertai dengan kemauan dan tubuh yang kuat, Pedang 
Setan Langit akan dapat menghancurkan semua hal.] 

Chun Yeowun mengangguk seolah dia mengerti. 

Kekuatan Pedang Setan Langit yang Tidak Ada benar-benar merupakan keterampilan 
untuk kematian terakhir lawan. 

Secara alami, kastor itu sendiri terpengaruh olehnya. 

'... sangat menakjubkan.' 
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Meskipun itu adalah bagian dari ingatan Chun Ma, dia benar-benar tampak seperti Dewa. 

Teknik pedang terbaik, Sword Art of the Demon God, yang Chun Yeowun dan Nano 
selesaikan dengan mengumpulkan esensi Sword Force of the Sky Demon dan Extreme Art 
of the Blade God, hanya mungkin karena jejak pedang yang tertinggal. oleh Chun Ma. 

Dalam seni bela diri, Chun Ma tidak tertandingi. 

Fakta bahwa Dewa Pedang, yang kembali ke masa lalu, namun gagal berdiri sebagai lawan 
di depannya, tidak begitu mengejutkan lagi. 

'Leluhur. Anda benar-benar ...' 

Itu dulu. 

Grrr! 

Tiba-tiba, perubahan mulai terjadi di ruang angkasa. 

Bukan apa-apa, tetapi ruang itu bergetar seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. 

Ungkapan yang tepat untuk dikatakan adalah sepertinya ruang itu runtuh. 

Melihat perubahan itu, Chun Ma mengangguk dan berbicara. 

[Sepertinya kita kehabisan waktu di sini.] 

'Kehabisan waktu?' 

[Sekarang saatnya kita berpisah.] 

'!!!' 

[Huhuhu, jangan terlihat sedih. Kekuatan wasiatku yang tertinggal di Sky Demon Sword 
sudah habis. Ini lebih cepat dari yang seharusnya, tapi ini mungkin karena kekuatan di 
dalam pedang melemah setelah ratusan tahun berlalu.] 

Chun Ma berbicara. 

Kehendaknya yang ditanam di Pedang Setan Langit secara bertahap tersebar selama 
hampir delapan ratus tahun, dan ruang kehampaan runtuh jauh lebih cepat dari yang 
diperkirakan semula. 

[Saya tidak tahu apakah Anda kurang berbakat. Tetapi jumlah waktu yang kami miliki lebih 
dari cukup. Saya telah mengajari Anda semua yang bisa saya ajarkan.] 

Itu adalah waktu yang singkat, tetapi Chun Yeowun mempelajari sebagian besar darinya. 
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Begitulah baiknya pikiran Chun Yeowun. 

Sekarang, untuk menggunakannya dengan baik, itu adalah masalah seberapa rumit dia 
akan memoles dan mempelajarinya. 

Tak! 

Chun Yeowun mengangkat tangannya ke arah Chun Ma dan menundukkan kepalanya. 

'Saya dengan tulus berterima kasih atas kemurahan hati yang telah Anda tunjukkan kepada 
Chun Yeowun, keturunan darah Anda.' 

Sambil menggelengkan kepalanya, kata Chun Ma. 

[Aku ingat memberitahumu bahwa kamu tidak harus seformal itu.] 

'Bagaimana saya bisa tidak menunjukkan kesopanan ketika saya telah diajari oleh tuan?' 

[Kamu lucu. Saya pikir Anda adalah orang yang blak-blakan, tetapi Anda melakukan hal-hal 
yang tidak berguna ini meskipun bentuk ini hanya sebagian dari saya.] 

Chun Ma tidak terlihat benar-benar membencinya. 

Berengsek! 

Perlahan, ruang kehampaan mulai retak, dan cahaya mulai memasuki ruang gelap. 

Chun Ma juga berangsur-angsur menjadi transparan. 

[Peran saya telah berakhir di sini. Ajari makhluk-makhluk serakah yang matanya telah 
beralih ke keabadian dengan bobot gelar Chun Ma.] 

'Saya akan menunjukkan kepada mereka. Kekuatan Chun Ma.' 

[Huhuhu, anak yang bisa diandalkan.] 

Meskipun dia menghilang dari tempat dia berada selama bertahun-tahun, Chun Ma tidak 
bergeming sedikitpun dan terus tersenyum. 

Selain sebagai leluhur, dia adalah orang yang benar-benar dihormati. 

'Hanya mendengar hal-hal yang mungkin terjadi dari seorang nabi, Anda mulai 
mempersiapkan keturunan dari masa depan yang jauh. Leluhur, Anda benar-benar ... hm!' 

Chun Yeowun yang melihat Chun ma menghilang tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. 
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Tentu saja, wajar untuk mengkhawatirkan Chun Ma, yang mengatakan bahwa Ordo Setan 
Langit yang dia dirikan akan mengalami krisis di masa depan. 

[Saya melihat bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kita tidak punya banyak 
waktu, jadi katakan padaku.] 

'... Tuan, bisakah Anda memberi tahu saya siapa nabi itu?' 

Menghilang, Chun ma mengulurkan tangan dengan ringan. 

Srr! 

Asap berkumpul di ruang hampa yang setengah runtuh dan berubah menjadi bentuk 
manusia. 

Sepertinya itu adalah sosok nabi. 

'!!!' 

Namun, mata Chun Yeowun bergetar saat dia melihatnya. 

Sosok dengan pakaian warna unik yang benar-benar berbeda dari zamannya, Chun Yeowun 
tahu siapa itu. 

'Dia adalah...' 

Astaga! 

Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan ruang itu runtuh. 

Tempat yang tidak jauh dari barat laut Gunung Changbai. 

Bagian dari gunung, yang awalnya ditutupi dengan hutan lebat, terbakar habis. 

Woong! 

Ribuan pohon tumbang, berubah menjadi abu hitam dari api panas yang besar. 

Sepertinya hanya masalah waktu sebelum seluruh gunung akan diselimuti api, tetapi 
dinding es di sekitarnya tidak membiarkan api menyebar. 

Menangis! 

Di tempat yang dikelilingi oleh dinding es, api bergerak dalam garis lurus. 

Mereka memiliki momentum untuk mencairkan dinding es sekaligus. Namun, ketika satu 
dinding meleleh, yang lain naik tinggi. 
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Jjjjkkk! 

Sebuah suara keras berlari keluar bersama dengan dinding. 

"Brengsek!" 

Huff! 

Bocah itu kesal karena dia terbakar api. 

Anehnya, meski dikelilingi api, pria itu tidak terbakar. Sebaliknya dia tampak seperti api 
manusia. 

"Haa, kau bajingan sialan." 

Pria berambut merah cerah yang dikelilingi oleh api adalah yang disebut Qu Yuan. 

Kenapa dia, seseorang di bawah Dewa Pedang, di sini? 

Dia tidak dapat melarikan diri, mengikuti Hwang-heol, yang mengambil Dewa Pedang yang 
terluka parah. 

'Saya hanya mencoba untuk mendapatkan mereka beberapa waktu.' 

Tapi rencana itu meleset. 

Awalnya dia mencoba melarikan diri, tetapi dia mendeteksi orang-orang mengikutinya. 

Karena orang-orang yang mengikutinya terlalu cepat, dia khawatir dia akan berakhir 
dengan membawa mereka ke Dewa Pedang dan Hwang-heol. 

Jadi dia berhenti dan mencoba mengulur waktu, tetapi pertempuran berlangsung lebih dari 
setengah jam. 

"Celana.... celana..." 

Di depannya, dia melihat dua pria yang tampak compang-camping. 

Pria dengan topeng itu setengah topengnya patah dan jelaga hitam di sekujur tubuhnya, 
Marakim. 

Pakaiannya setengah terbakar karena api, dan berantakan. 

Meskipun begitu, Marakim mengambil napas kasar dan menatapnya dengan mata sedih, 
mungkin karena kekurangan oksigen karena api. 

"Haa... haaa..." 
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Di sisi kirinya adalah Dan Jucheon, mengenakan baju besi emas di bagian atas tubuhnya, 
baju besi yang berasal dari tongkat Ice Cold, dan itu melindungi tubuhnya. 

Dia berada dalam kondisi yang lebih baik karena baju besi itu memiliki atribut yang 
berlawanan dengan api, namun dia terlihat lelah karena akhirnya menghabiskan banyak 
energi. 

[Penjaga Hebat. Pria itu adalah monster.] 

Dan Jucheon menggelengkan kepalanya saat dia mengirim pesan. 

Saat mengejar Dewa Pedang, mereka akhirnya menghentikan yang satu ini dan mulai 
bertarung dengan dia yang bisa menggunakan api. 

Orang ini tampaknya sedikit di atas mereka. 

Namun, kesenjangan dalam energi internal mereka terlalu besar. 

[Dia pasti telah menyerap inti dari beberapa binatang roh.] 

Tidak seperti mereka yang hampir kehabisan tenaga saat bertarung, musuh yang dikelilingi 
api masih kuat. 

[Seperti Qilin.] 

[Pernahkah kamu melihatnya?] 

Marakim telah melihat Ran-yeong, jadi dia menduga bahwa anak muda ini telah menyerap 
darah dari Qilin Api atau inti itu sendiri. 

Dia memang lawan yang tangguh, tapi energi dari binatang roh itulah yang membuat 
mereka sulit menghadapi pemuda itu. 

Meskipun pemuda itu ditikam dan dipotong terus-menerus, dia terus beregenerasi. 

Monster sejati. 

[Kita harus memotong kepalanya...] 

Di akhir pertempuran, mereka menyimpulkan bahwa mereka harus memenggal kepala 
lawan untuk membunuhnya. 

Tapi itu bukan tugas yang mudah. 

Memenggal monster itu akan sulit dengan pertahanan yang dimilikinya. 

[Jika pertarungan berlangsung lebih lama, kita akan dirugikan.] 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Mereka kelelahan. 

Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Semakin lama mereka mengambil, semakin banyak 
peluang bagi mereka untuk kalah. 

Bertekad, Dan Jucheon mengirim pesan. 

[Ayo bergerak bersama. Aku akan mencoba menghentikan apinya dan menahannya. 
Kemudian Great Guardian akan memenggal kepalanya.] 

Mendengar itu, Great Guardian mengangguk. 

Berpegangan tidak mungkin karena bernapas menjadi sulit baginya. 

Lawan harus dipenggal, bahkan jika itu berarti dia harus mengorbankan dirinya sendiri. 

[Ayo bergerak.] 

"Hmph!" 

Astaga! 

Tangan Dan Jucheon mulai pucat karena qi dingin yang dia kumpulkan. 

Itu untuk membuka Es Dingin Surga, yang telah diturunkan Chun Yeowun kepadanya. 

Itu adalah teknik yang dapat sepenuhnya menundukkan dan membekukan lawan dengan 
menggunakan delapan bentuk berturut-turut. 

apa! 

Dan Jucheon, seketika, bergerak ke arah pria yang terbakar itu. 

"Hah!" 

Menangis! 

Nyala api semakin berkobar dari tubuh Qu Yuan. 

Ketika tubuh Dan Jucheon, yang mengamuk dengan qi dingin, menyentuh api, uap naik. 

Ssst! 

Meskipun area itu tertutup, Dan Jucheon mencoba memberi Marakim kesempatan dengan 
memadamkan api pria itu. 

Saat api dan es bertabrakan, uapnya berangsur-angsur menebal, dan Marakim akhirnya 
bergerak. 
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'Sekarang!' 

apa! 

Marakim, yang muncul di belakang Qu Yuan dengan kecepatan cahaya, mengayunkan 
pedangnya dengan kecepatan yang sama. 

Astaga! 

Pada saat itu, ketika pemuda itu akan dipenggal. 

Pang! 

'Ini!' 

Pedang Marakim diblokir. 

Saat uap terangkat oleh gerakan pedang yang cepat, terlihat Qu Yuan memblokir pedang 
dengan lengan kirinya, yang memiliki pedang qi di atasnya. 

"Sudah jelas kalian mulai lelah. Hmph!" 

Menangis! 

"Kuak!" 

"Huuu!" 

Seluruh tubuh Qu Yuan, yang berhenti terbakar karena Dan Jucheon, melonjak dengan api 
lagi. 

"Aku menangkap kalian." 

Ayah! 

Qu Yuan melompat, membalikkan tubuhnya dengan tangan disilangkan. 

Kemudian, api menyambar tempat Marakim dan Dan Jucheon berada. 

Menangis! 

Mereka mencoba membela diri, tetapi mereka terlalu dekat dengan pria itu dan terjebak 
dalam angin puyuh api. 

"Ini?" 

Mata Marakim melebar. 
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Itu dalam bentuk api yang bergerak, tapi dia tahu tekniknya. 

Itu adalah teknik dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Awalnya, itu adalah teknik yang dibuat untuk merobek lawan menjadi berkeping-keping 
dengan pisau atau qi sambil bergerak dalam bentuk angin puyuh, tapi yang ini sedang 
berlangsung dengan api. 

"Penatua Hebat, kita harus keluar dari sini!" 

Satu-satunya jalan keluar dari teknik ini adalah di atas. 

Marakim menunjuk ke langit dan menjadi bingung. 

Qu Yuan, pria yang terbakar, memegang bola api raksasa tepat di atas mereka, menunggu 
untuk melemparkannya ke bawah. 

"Kamu idiot! Saya harap Anda tidak segera berubah menjadi abu. " 

Dalam kemenangan apinya, Qu Yuan tersenyum. 

Dia sengaja berpura-pura membuka tekniknya, untuk menempatkan keduanya dalam 
dilema. 

"Kotoran!" 

Dan Jucheon membanting kedua tangannya ke tanah. 

Jjjkkk! 

Dia mengambil energi yang tersisa dan menuangkannya ke dalam menciptakan dinding es 
lain untuk menghentikan api. 

Namun, kali ini nyala api yang bergerak memiliki qi bilah tajam di dalamnya. 

Retakan! 

Dinding es meleleh dan hancur seketika. 

"Mati!!" 

Qu Yuan melemparkan bola itu ke arah mereka. 

Menangis! 

Bola api besar jatuh, mencoba menghancurkan orang-orang yang terperangkap dalam 
angin puyuh. 
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Itu adalah saat itu. 

Bola api besar yang jatuh berhenti di udara. 

'!?' 

Qu Yuan tidak mengerti apa yang terjadi. 

"Bagaimana ini mungkin?" 

Itu dulu. 

Bola api, yang bersinar seperti matahari, mulai padam. 

Astaga! 

Bola api berkurang ukurannya dalam sekejap dan kemudian menghilang. 

Great Guardian Marakim dan Dan Jucheon, yang mencoba menghentikan kobaran api, juga 
tercengang dengan apa yang terjadi. 

Papak! 

"Ah!" 

Pada saat itu, api yang bergerak dalam angin puyuh menyempit. 

Qu Yuan, yang dengan bebas memanipulasi api, bingung. 

"Fla-flame itu bergerak... tidak!" 

Dengan ekspresi tidak percaya, Qu Yuan menatap orang yang berdiri sepuluh langkah di 
belakang Marakim dan Dan Jucheon. 

Seorang pria muda mengenakan baju besi hitam dengan rambut hitam berkibar dan 
tangannya terulur. 

"Kamu ... bagaimana kabarmu?" 

Penguasa Sekte Iblis, Chun Yeowun. 

Marakim dan Dan Jucheon juga kaget dan berteriak bersamaan. 

"Tuan!" 

Mereka bahkan tidak tahu dia muncul di sana. 

'Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas...' 
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Qu Yuan memutuskan bahwa ada sesuatu yang salah. 

Memang, seperti Dewa Pedang, dia menegaskan bahwa luka Chun Yeowun akan 
membunuhnya kapan saja. 

Pada saat itu, Chun Yeowun mengangkat Pedang Setan Langit di tangan kanannya dan 
membidik Qu Yuan, yang melayang di udara. 

Menakutkan! 

Perasaan menakutkan dan menyeramkan menyelimuti seluruh tubuhnya. 

'Aku harus lari!' 

Qu Yuan secara naluriah merasakan bahaya dan mencoba menghindari dekat dengannya. 

Itu adalah saat ketika dia akan pindah. 

Cak! 

Garis hitam melintasi udara tepat di depan matanya. 

Kedua mata Qu Yuan melebar. 

'!?' 

Menangis! 

Angin kencang bertiup, dan nyala api yang membara terbelah dua. 

Qu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat dia menatap garis hitam di 
depannya. 

'Ini ... tidak mungkin ... mungkin ...' 

Astaga! 

Garis hitam di udara menghilang seolah-olah meleleh. 

"Eh, Kak!" 

Erangan keluar dari bibir Qu Yuan. 

Pada saat yang sama, penglihatan Qu Yuan terdistorsi, dan kemudian tubuhnya terbelah 
dua. 

Bentrokan! Meninggal dunia!! 
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Yang mengejutkan, seluruh tubuh Qu Yuan terbelah dua. 

Melihat tubuh bocah itu jatuh ke lantai, Dan Jucheon bergumam dengan mata gemetar. 

"The ... ruang ... terputus ..." 

Itu hanya sesaat, tetapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. 

Itu berarti bahwa ruang itu dipotong. 

Pada saat itu, Chun Yeowun, yang melihat mayat Qu Yuan, yang terbelah dua, bergumam 
malu. 

"... Aku hanya mencoba untuk memotong lengan dan kakinya." 

Source : 
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Chapter 469 
469: Demons (1) 

Tatak! 

Pria yang diperban, Hwang-heol, terus bergerak tanpa istirahat. 

Berkat semua usahanya, dia pindah lebih dari 20 mil barat laut Gunung Changbai. 

Itu adalah hasil dari berlari tanpa henti dengan niatnya untuk menyelamatkan pria itu. 

Dewa Pedang sangat diam di punggungnya. 

Itu karena dia berkonsentrasi untuk mengusir energi hitam yang telah menyerang 
tubuhnya. 

'Energi apa itu? Sepertinya itu menyulitkan Lord?' 

Satu hal yang pasti. 

Energi mengerikan itu mengganggu regenerasi. 

Tetap saja, melihat pendarahannya berhenti dan tubuh perlahan beregenerasi, sepertinya 
energinya terlepas. 

'Dia terlambat.' 

Pria berambut merah cerah itu terlambat. 

Dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan para pengejar, tetapi sudah lebih dari 
setengah jam, dan dia tidak bisa melihat pria itu. 

Itu dulu. 

Kejut! 

"Haaa... haaa... tunggu!" 

"Tuan?" 

Mendengar kata-kata Dewa Pedang, Hwang-heol berhenti. 

Dia ingin tahu mengapa, ketika Dewa Pedang melihat ke langit di timur. 

Tidak ada burung yang terbang di langit. 
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Dewa Pedang menatap tajam ke langit dengan wajah pucat dan mata merahnya lalu 
berbicara. 

"Iblis... Tuhan!!!" 

Langit yang tadinya suram karena hujan karena kekuatan Macan Putih, tiba-tiba menjadi 
cerah. 

Saat matahari terbenam di cakrawala, langit berwarna merah. 

Puncak Gunung Changbai dipenuhi dengan mayat. 

Mayat-mayat itu semua dipindahkan ke satu tempat oleh para pemuja. 

"Berapa banyak yang tersisa sekarang?" 

"Tidak banyak yang tersisa." 

"Bergerak cepat. Matahari sedang terbenam." 

"Ya!" 

Orang-orang bergerak di bawah perintah Bakgi dan Che Takim. 

Pengumpulan mayat dilakukan untuk kepentingan kremasi, dan Chun Inji, yang berada di 
sebelah Chun Yeowun, yang sedang melihat ke bawah dari puncak, berbicara. 

"Kamu memiliki kekuatan untuk menjadi kejam, namun kamu baik. Yeowun-ah." 

Mendengar kata-kata itu, Chun Yeowun menggelengkan kepalanya dan menjawab. 

"Itu bukan untuk orang mati. Itu semua untuk Dewa Timur. " 

Mendengar itu, Chun Inji tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 

Mendengar apa yang terjadi di puncak, dia bisa sepenuhnya memahaminya. 

Chun Yeowun memberikan izin untuk mengkremasi tubuh anggota Klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang karena dia ingin membela kebenaran yang telah ditegakkan oleh Ark Wui. 

Menangis! 

Di gunung batu tunggal Changbai, tempat angin dingin bertiup. 

Sebuah batu nisan dengan kata-kata, Dewa Timur, Ark Wui, tertulis di atasnya. 

Batu nisannya dibuat oleh Chun Yeowun sendiri dari bebatuan di danau. 
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Chun Yeowun menoleh dan menatap batu nisan dengan saksama. 

'Kamu adalah prajurit terbaik.' 

Pada akhirnya, Dewa Timur, Ark Wui, telah melampaui Chun Yeowun dan Dewa Pedang. 

Tanpa bantuan core atau Nano, dia mencapai level itu dengan tekadnya sebagai manusia. 

Dia benar-benar seorang pejuang yang layak menyandang gelar yang terbaik di dunia di 
era ini. 

Chun Yeowun berpikir bahwa hal paling berarti yang dia capai dengan datang ke Gunung 
Changbai adalah bertemu dengan Ark Wui daripada inti. 

"Setelah membuang mayat-mayat itu, maukah kamu kembali ke markas kami dan bersiap 
untuk penaklukan?" 

tanya Chun Inji. 

Di sini, mereka memusnahkan para elit dari Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Dan Dewa Pedang, yang harus berada di belakang klan, terluka parah dan melarikan diri. 

Mereka tidak tahu kemana Dewa Pedang itu pergi, tapi hanya ada satu hal yang harus 
mereka lakukan. 

Itu untuk menjatuhkan basis Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang, yang telah kehilangan 
pemimpin dan kekuatan utamanya. 

"Sebelum itu, ada tempat yang harus kita tuju." 

"Sebuah tempat?" 

"Saya pikir kita harus melihat catatan yang disalin kakek dari klan mereka." 

Catatan itu harus ditulis oleh Dewa Pedang. 

Jika dia mengingat apa yang dikatakan pria berbalut perban, Chun Yeowun berpikir bahwa 
itu bisa berisi rahasia tentang bagaimana Dewa Pedang mencoba mengubah masa depan. 

'Aku perlu tahu apa yang dibidik pria itu agar aku bisa menangkapnya.' 

Dia terluka, tetapi itu tidak berarti bahwa Dewa Pedang mati. 

Dan jika Dewa Pedang tidak bisa mati, maka ini tidak akan pernah berakhir. 
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"Itu akan terjadi dalam perjalanan kita kembali, jadi kurasa itu akan terjadi dalam 
perjalanan." 

"Hari ini, matahari sudah terbenam, jadi kita harus mengkremasi semua mayat itu, turun 
gunung dan bermalam untuk mempersiapkan keberangkatan kita besok pagi ..." 

Kwang! 

"Aahh!" 

Sebuah teriakan meletus dari suatu tempat. 

'!?' 

Chun Yeowun dan Chun Inji melihat ke belakang secara bersamaan. 

Jeritan itu datang dari tempat di mana danau itu masih membeku. 

Woong! 

Mayat besar harimau hitam yang dipenggal kepalanya mengeluarkan energi. 

Harimau hitam adalah Macan Putih yang jatuh, binatang roh. 

Meskipun dia rusak, darahnya masih mengamuk dengan energi. 

Semua darah terkuras, dan Ko Wanghur dan Hou Sanghwa dari Enam Pedang, termasuk 
tetua ke-6 Mong Mu, diperintahkan untuk memulihkan apa yang diyakini sebagai inti lain 
dari harimau. 

Tapi sepertinya ada masalah lain. 

"Kuuuuu!" 

Gedebuk! 

Orang yang berteriak tidak lain adalah sesepuh Mong Mu. 

Dia berlutut dengan satu tangan memegangi perutnya dengan tangan kanannya, dan 
wajahnya menjadi pucat karena kehilangan darah. 

Sepertinya ada seseorang yang mengincar lehernya. 

Tangan kanannya berlumuran darah saat ia mencoba untuk memblokir serangan dari Hou 
Sanghwa. 

Pak! 
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"Kak! H-Hou Sanghwa! Apa yang salah denganmu?" 

Hu Bong menghentikan serangan pada saat Mong Mu akan kehilangan nyawanya. 

Gemetar! 

'Kekuatan yang tiba-tiba meledak seperti apa!' 

Mata Hu Bong bergetar saat dia memegang pergelangan tangan Hou Sanghwa. 

Dalam hal kekuatan murni, dia selalu menggunakan kapak besar sebagai senjata, tetapi 
dalam pertempuran jarak dekat, dia lebih unggul. 

Namun, sekarang kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. 

"Hou Sanghwa! Tenang!" 

Meskipun tangisan Hu Bong terus-menerus, dia tidak berhenti dan terus berjuang. 

Dia memperhatikan wajahnya dari dekat, 

'Mata?' 

Bagian putih di mata telah berubah menjadi hitam. 

Meskipun penampilannya menakutkan, seluruh tubuhnya memiliki energi ganas seperti 
kabut hitam, yang bahkan lebih menakutkan. 

'Energi ini!' 

Astaga! 

Cak! 

Saat itu, dengan tangannya yang bebas, yang terentang, senjatanya datang. 

"Ugh! K-Kamu, tidak berencana menggunakannya, kan?" 

Tanpa ragu, dia mencoba mengayunkan kapak ke arah Hu Bong. 

Bingung, Hu Bong buru-buru melepaskan energi internal sebagai perisai bagi mereka 
berdua dan menatap Mong Mu. 

"penatua ke-6! Maafkan saya!" 

Mengepalkan! Melemparkan! 

"Kak!" 
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Segera setelah tetua ke-6 dipindahkan, Hu Bong dengan cepat memblokir kapak dengan 
tangannya, yang memiliki pedang qi di atasnya. 

Kang! 

"Euk!" 

Kekuatan jatuhnya kapak itu luar biasa. 

Meskipun tangannya memiliki pedang qi di atasnya, rasa sakitnya tetap hebat. 

'Itu tidak akan berhasil lagi. Aku harus menaklukkannya.' 

Hu Bong, yang memutuskan bahwa Hou Sanghwa telah kehilangan akal sehatnya, 
memutuskan untuk memilih metode yang berbeda. 

Tangan kiri Hu Bong, yang memegang bilah kapak, segera terbakar. 

Api! 

Saat bunga api mulai naik, bilah kapak mulai memanas, dan panasnya naik untuk 
menangani. 

Tentu saja, dia berpikir bahwa dia akan melepaskan senjatanya, Chiiik! 

"Hou Sanghwa!" 

Hou Sanghwa tidak melepaskan pegangannya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit 
lagi, meskipun telapak tangannya terbakar oleh asap dan bau apek keluar. 

Ada saat ketika Hu Bong bingung tentang apa yang harus dilakukan. 

Menendang! 

"Kuek!" 

Seseorang menendang tulang rusuk kiri Hu Bong. 

Dengan pukulan yang begitu kuat, tubuh Hu Bong terbang kembali dalam sekejap. 

Hu Bong, yang berada di tanah, nyaris tidak bisa berdiri. 

"Ugh!" 

Tapi dia tidak bisa bergerak karena tulang rusuknya patah. 

"Ko-pemimpin Ko! Matanya juga?" 
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"Apa-apaan itu?" 

Woong! 

Para kultus tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 

Ko Wanghur-lah yang menendang Hu Bong. 

Gooo! 

Raksasa Ko Wanghur memegang bola seukuran kepala, yang memancarkan cahaya hitam, 
di tangan kanannya. 

Itu adalah inti lain dari harimau. 

Tidak seperti inti asli dari dadanya, yang mengeluarkan cahaya menyilaukan, yang satu ini 
mengeluarkan energi yang ganas dan jahat. 

Pak! 

"Apa yang sedang terjadi? Ah! Ko Wanghur?" 

Sama Chak, yang bertugas mengumpulkan mayat, berada di dekatnya. Melihat bentuk 
kedua temannya yang berubah, dia bingung. 

Ko Wanghur memancarkan energi ganas, tetapi sepertinya dia tidak memegang kendali. 

Penyebabnya tampaknya adalah inti hitam yang dia pegang. 

'Apakah dia melakukan kontak dengan itu?' 

Sangat berbahaya melihat Ko Wanghur, yang telah mencapai Tingkat Master Superior, 
ditelan oleh bola hitam yang mengeluarkan energi. 

"Ko Wanghur, sadarlah... ugh!" 

Pak! 

Sama Chak terlempar ke belakang. 

Ko Wanghur menyerangnya dengan kecepatan cahaya. 

Semuanya terjadi begitu cepat, tinju kiri Ko Wanghur langsung memukulnya. 

"Si-Sialan!" 

Itu dulu. 
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Gedebuk! 

Ko Wanghur, yang hendak mengayunkan tinju lagi, berlutut di lantai. 

Bukan hanya dia. 

Hou Sanghwa, yang memegang kapaknya, juga berlutut di lantai, terhuyung-huyung, tidak 
bisa bangun. 

Tat! 

"Tuan!" 

Chun Yeowun telah muncul. 

Dialah yang berhasil menekan keduanya. 

'Saya mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Namun mereka berakhir seperti ini.' 

Chun Yeowun mengerutkan kening saat dia melihat bola hitam di tangan Ko Wanghur. 

Tampaknya menahan energi iblis dari harimau yang jatuh yang telah memasuki mereka 
berdua. 

"Ugh! Mereka bangun!" 

Ko Wanghur dan Hou Sanghwa berusaha meluruskan sedikit demi sedikit. 

Mungkin energi dari tangan inti mengalir ke mereka lagi. Kekuatan ini tampak jauh lebih 
eksplosif daripada darah binatang roh. 

'Energi iblis itu berbahaya.' 

Namun, Chun Yeowun, yang mencapai jalan iblis, mengalahkan mereka. 

Chun Yeowun sedikit menggerakkan jarinya. 

Dan, 

Kwang! 

Dua orang yang mencoba berdiri jatuh ke lantai. 

Energi internal begitu kuat sehingga mereka berdua menggali ke dalam lantai, 
menyebabkan retakan. 

Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya. 
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Menangis! Tak! 

Dan inti hitam di tangan Ko Wanghur masuk ke tangan Chun Yeowun. 

"Tu-Tuan itu berbahaya!" 

Hu Bong, memegang tulang rusuknya, berteriak. 

Ketika inti menyentuh tangannya, energi ganas namun jahat mencoba memasuki tubuh 
Chun Yeowun melalui telapak tangannya. 

Mendengar itu, Chun Yeowun tersenyum. 

"Kurasa kau akan gila." 

Woong! 

Energi ganas terpancar dari tubuh Chun Yeowun. 

Itu tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis kecil yang diberikan inti hitam. 

Di dalam Chun Yeowun, inti dari lima telah bergabung menjadi satu. Saat dia menyadari 
sifat ibu dan mencapai jalan iblis, dia bahkan melampaui batas binatang roh. 

Astaga! 

Seolah takut akan sesuatu, energi dari inti hitam mulai tenang. 

Akhirnya, cahaya hitam yang kuat memudar. 

Energi iblis benar-benar ditekan. 

"Oh!" 

"Tuhan dengan mudah menurunkan energi iblis!" 

Para kultus di sekitar terkejut. 

Namun, Chun Yeowun tidak. 

Jjjkkk! 

Chun Yeowun membekukan inti hitam. 

Karena terkunci di dalam es, ia tidak bisa melepaskan kekuatannya lagi. 

Sekarang yang tersisa hanyalah membawa Ko Wanghur dan Hou Sanghwa kembali. 
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"Koo!" 

Mungkin karena mereka berbagi energi inti hitam yang sama, mereka tidak bisa 
menyembunyikan ketakutan mereka ketika mereka melihat Chun Yeowun dan energinya. 

Mata Chun Yeowun berbinar saat dia meletakkan tangannya di Ko Wanghur, yang tidak 
bisa bangun dari lantai. 

"Tuan. Apa itu?" 

Chun Yeowun menjawab pertanyaan Sama Chak. 

"Energi iblis inti sedang merambah bagian dalam mereka." 

Itu setara dengan Energi Setan Langit yang beraksi di Chun Yeowun. 

Di Hou Sanghwa, energi telah menembus dantiannya. 

"Tidak bisakah energinya dikeluarkan?" 

Itu bukan hal yang sederhana. 

"Jika Anda mencoba untuk menyingkirkan energi yang telah menembus ke dalam, dantian 
akan rusak." 

Jika itu terjadi, maka akan berakibat fatal bagi orang tersebut. 

"Tapi, jika kita membiarkan mereka seperti ini, bukankah Ko Wanghur dan Hou Sanghwa 
menjadi terobsesi dan berubah menjadi iblis jahat?" 

Mendengar kata-kata Sama Chak, mata Chun Yeowun menjadi gelap. 

Saat orang di sampingnya bingung, Chun Yeowun berbicara. 

"Ada cara yang bagus." 

"Ya?" 

Source : 
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Chapter 470 
470: Demons (2) 

Mendengar bahwa mungkin ada inti lain di dalam tubuh Macan Putih, tetua ke-6 Mong Mu 
dan Ko Wanghur dan Hou Sanghwa dari Enam Pedang memutuskan untuk 
mengeluarkannya. 

Meski sudah mati, daging dan bangkai harimau itu keras. 

Sulit untuk memotongnya dengan energi internal atau senjata, jadi mereka harus 
membongkarnya dengan pedang qi. 

Memotong! 

[Ugh, apakah benar-benar ada inti lain?] 

Hou Sanghwa mengerutkan kening pada darah hitam lengket yang menetes ke tubuhnya. 

Meskipun dia telah mencapai akhir Level Super Master, dia masih lemah dibandingkan 
dengan Ko Wanghur dan Mong Mu. 

[Tidak. Saya pasti bisa merasakannya di dalam.] 

[Aku juga. Penatua Mong Mu.] 

Meskipun tubuhnya besar, keduanya masih bisa merasakan kehadiran energi. 

Ketika tubuh Penyu Naga yang mati dibongkar, energi spiritualnya tidak mengalir sejauh 
ini. 

[Sepertinya ada di sana.] 

Ko Wanghur, yang sedang menyayat daging, menunjuk ke suatu tempat. 

Mong Mu kemudian memotong area itu dengan hati-hati. 

Makanan! 

Sebuah cahaya aneh bersinar melalui daging harimau putih yang mati. 

Biasanya, cahayanya terang, tetapi ini tampak gelap. 

Woong! 
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Jika itu adalah inti, maka energi suci murni harus keluar, tetapi energi ini gelap dan ganas 
seperti kejahatan. 

[Yg beralamat buruk. Tetap saja, itu harus menjadi intinya.] 

Itu jelas dari energi yang kuat. 

Yang harus mereka lakukan hanyalah memindahkannya. 

Penatua Mong Mu, yang memegang posisi lebih tinggi dari mereka, memberi perintah 
kepada Ko Wanghur dan Hou Sanghwa. 

[Tuhan berkata bahwa energi inti ini kuat, jadi kontak langsung dengannya berbahaya.] 

Inti Flame Qilin, yang terbuat dari qi api, akan membakar semua yang menyentuhnya. 

Demikian juga, inti dari Penyu Naga akan menyetrum orang dengan melepaskan petir jika 
disentuh. 

Chun Yeowun telah meminta ketiganya untuk mengambil inti karena keterampilan mereka 
yang kuat. 

[Dipahami.] 

Ko Wanghur membungkus kedua tangannya dengan energi. 

Dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di sekitar inti setan. 

Tak! 

Saat itu. 

Papak! 

[Hah! A-Apa ini?] 

Dia jelas menutupi tangannya dengan energi. 

Namun, energi menembusnya dan meresap ke dalam tubuhnya. 

Ko Wanghur segera mencoba mengeluarkan energi itu, tetapi kecepatannya merembes ke 
dalam tubuhnya dan menyebar di luar imajinasinya. 

Ketika Ko Wanghur menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, panik, Hou Sanghwa berteriak. 

[Wanghur! Apa yang terjadi?] 
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Ketika tidak ada jawaban, dia bergegas dan mencoba mengeluarkan inti hitam dari Ko 
Wanghur. 

Karena dia tahu untuk tidak menyentuhnya, dia mencoba mengguncang bahu Ko Wanghur 
untuk membuatnya menjatuhkannya. 

[Kyaa!] 

Gemetar! Gemetar! 

Energi tak menyenangkan mulai memasuki tubuhnya saat dia meletakkan tangannya di 
atasnya. 

Hanya itu yang mereka ingat. 

[Semua orang harus dibunuh! Semuanya harus dihancurkan!] 

Ketika energi setan menyelimuti tubuh mereka, mereka menjadi tawanan sifat iblis dari 
energi tersebut, dan perasaan benci dan marah mulai meningkat. 

Tetapi, 

Hal-hal berubah ketika sesuatu yang luar biasa memasuki tubuh mereka. 

Tampaknya lebih murni dan jauh lebih ganas daripada energi awal. 

Woong! 

Energi seperti jurang yang dipenuhi kegelapan mengendalikan energi ganas yang mulai 
mengamuk di tubuh mereka. 

Energi yang tak terkendali segera menjadi bagian dari mereka. 

"Ooh!" 

Sebuah getaran datang di atas mereka. 

Orang-orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas apa yang terjadi. 

Beberapa saat yang lalu, dua orang yang telah dirasuki oleh energi iblis dan berlarian 
dengan niat membunuh ini sekarang duduk di tanah dan bermeditasi. 

Ssst! 

Kabut hitam menutupi tubuh mereka seperti kepompong. 

Di dalam mereka, energi iblis perlahan stabil. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chun Yeowun yang melakukannya. 

'Dengan teknik yang dibuat oleh Nano ini untuk menggunakan Energi Setan Langit dalam 
pedang, kita dapat mengontrol energinya.' 

Kekuatan Pedang Setan Langit adalah teknik yang diciptakan Chun Ma untuk menghadapi 
Energi Setan Langit. 

Meskipun itu yang paling efektif, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh para 
bangsawan, jadi Chun Yeowun harus menggunakannya pada mereka dengan bantuan Nano. 

'Selesai. Ini stabil sekarang.' 

Itu berhasil. 

Mereka yang energinya terkikis oleh energi iblis perlahan-lahan mengendalikannya. 

Sekarang, bahkan jika Chun Yeowun melepaskan tangannya, mereka bisa mengatasinya. 

"Sekarang terserah mereka." 

Jika mereka dapat mengendalikan energi iblis secara stabil di dalam tubuh mereka, maka 
mereka akan dapat memiliki energi spiritual seperti api Hu Bong dan kilat Bakgi. 

Dan itu tidak lama. 

Woong! 

Kepompong kabut hitam di sekitar Ko Wanghur menghilang seperti bunga yang mekar. 

Dan keduanya, yang sudah selesai, membuka mata mereka. 

Para kultus yang melihat ini semua tegang. 

"Oh!" 

Mata yang telah berubah menjadi hitam kembali ke keadaan semula. 

Sama Chak dan Hu Bong, yang berdiri di dekat mereka, berseru. 

"Apakah kalian berdua baik-baik saja?" 

"Ko Wanghur! Hou Sanghwa!" 

Energi dari dua orang yang berhasil menaklukkan energi setan itu berbeda. 

Seperti ketika Chun Yeowun akan melepaskan energinya, rasanya ganas dan gelap. 
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Ko Wanghur menatap tangannya dengan tak percaya. 

Kabut hitam membubung dari kedua telapak tangan. 

Woong! 

Mereka memancarkan energi iblis yang telah diwujudkan. 

"Apa ini?" 

Saat energi itu dirasakan, dia bisa merasakan betapa energi itu memaksimalkan 
kekuatannya. 

Sepertinya dia bisa menghancurkan apa saja. 

Hou Sanghwa juga bingung dan bertanya-tanya tentang energi itu. 

"Wanghur. Apa ini?" 

Mereka adalah orang-orang yang tubuhnya terkikis oleh energi. 

"Sanghwa!" 

Mengesampingkan pertanyaan itu, Ko Wanghur, yang memastikan bahwa kekasihnya baik-
baik saja, tersenyum. 

Kemudian terdengar suara dari belakang mereka. 

"Saya melihat bahwa Anda bangun." 

"Tuan!" 

Keduanya segera berlutut dengan satu lutut. 

Karena malu, Ko Wanghur berbicara. 

"Kami memohon maaf. Anda memperingatkan kami untuk berhati-hati, tetapi kami 
membuat kesalahan besar. " 

Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia ingat apa yang terjadi sebelum dia 
kehilangan kendali. 

Seolah tidak peduli, Chun Yeowun menanggapi. 

"Tidak. Jika saya tahu bahwa Energi Iblis di dalamnya sekuat ini, saya akan mengambilnya 
sendiri." 

Bahkan seorang Superior Master seperti Ko Wanghur kehilangan kendali. 
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Jika sekuat ini, baik Marakim atau Dan Jucheon seharusnya diminta untuk mengambil 
intinya. 

Namun, keduanya tidak dalam posisi untuk menerima perintah karena mereka masih 
menyembuhkan luka dalam mereka. 

"Tetap saja, terima kasih kepada Tuhan, hidup kami diselamatkan, dan Anda mencegah 
kecelakaan besar. Terima kasih atas rahmat yang telah Anda tunjukkan. " 

"Terima kasih atas rahmat yang telah Anda tunjukkan, Tuanku." 

Jika bukan karena Chun Yeowun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan berapa 
banyak kultus yang terbunuh. 

Keduanya benar-benar bersyukur bahwa tidak ada hal besar yang terjadi. 

Tentu saja, tetua ke-6 Mong Mu hampir kehilangan nyawanya. 

"Tapi Tuhan, apakah tidak apa-apa jika saya hanya meminta satu hal?" 

Chun Yeowun mengangguk pada pertanyaan Hou Sanghwa. 

"Ketika kami menggunakan teknik yang dipandu oleh Tuhan, energi iblis memantapkan 
dirinya dalam dantian. Saya tidak tahu bagaimana caranya." 

Energi iblis yang kejam. 

Energi itu benar-benar berbeda dari energi spiritual. 

Itu wajar baginya untuk bertanya-tanya. 

Chun Yeowun tersenyum pada keduanya. 

"Energi Setan Langit.... Tidak, itu adalah Energi Iblis." 

"Energi iblis?" 

Energi iblis penghancur yang merupakan kebalikan dari energi ilahi. 

Chun Yeowun menamakannya dari Energi Iblis Langit dan menyebutnya Energi Iblis. 

Itu adalah asal dari Iblis sejati yang membuat Ordo Iblis Langit yang mereka sembah. 

Chun Yeowun senang melihat keduanya baik-baik saja. 

'Jika kita bisa mengajari prajurit lain dari kultus tentang Energi Iblis, maka kita akan 
mampu menanggapi bahkan musuh dengan energi spiritual.' 
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Itu adalah sesuatu yang Chun Yeowun pikirkan karena perhatian Sama Chak. 

Sama seperti Chun Ma yang memungkinkan generasi mendatang untuk bersiap 
menghadapi krisis, Chun Yeowun meletakkan fondasi baru bagi Sekte Iblis untuk berdiri 
tegak, Energi Iblis. 

Waktu berlalu. 

Hari telah tiba, dan kremasi jenazah yang dikumpulkan di dekat danau telah selesai. 

Hanya abu hitam yang terbakar yang tersisa. 

Menangis! 

Para kultus memegang obor saat mereka turun dari gunung dalam satu barisan. 

"Sudah gelap, hati-hati saat berjalan." 

"Bagi yang turun duluan, segera siapkan baraknya." 

"Ya!!" 

Di atas, bau darah dan daging yang terbakar tetap ada, itulah sebabnya mereka terpaksa 
turun. 

Ada orang yang sedang melihat ke bawah gunung. 

Itu adalah Chun Yeowun dan Mun Ku. 

Ketika dia melihat orang terakhir yang turun, Chun Yeowun bertanya dengan ekspresi 
bingung. 

"Kau bilang ada yang ingin kau katakan. Maukah kamu bicara sekarang?" 

Keduanya telah menunggu yang lain untuk turun terlebih dahulu. 

Itu karena Mun Ku mengatakan ada sesuatu yang ingin dia katakan. 

Ketika dia bertanya, Mun Ku mengatakan bahwa dia ingin berbicara ketika hanya mereka 
berdua. 

"Mun Ku?" 

Mendengar pertanyaan Chun Yeowun, wajah Mun Ku memerah. 

Dia tidak mengerti mengapa, tapi Mun Ku terus bernapas, lagi dan lagi, berdeham dan 
bernapas lagi. 
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"Haa, haaa. Tuan." 

"Hm?" 

"A-Apa pendapatmu tentang menjadi seorang ayah?" 

Chun Yeowun mengerutkan kening pada pertanyaan tiba-tiba. 

"Menjadi seorang ayah..." 

Chun Yeowun, yang hendak mengajukan pertanyaan, tiba-tiba menjadi kaku. 

Chun Yeowun merasa aneh dengan tingkah Mun Ku. 

Dia bingung dengan pertanyaannya, tetapi dia segera menyadari apa yang ingin dia 
katakan. 

Tak! 

Chun Yeowun memegang tangannya yang gemetar dan bertanya. 

"Mun Ku... kau?" 

Bahkan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lengkap. 

Kejut! 

Tatapan Chun Yeowun beralih ke suatu tempat. Dan suara Nano menggema di telinganya. 

[Personel yang terdeteksi mengenakan setelan dalam mode sembunyi-sembunyi.] 

'Modus siluman?' 

Woong! 

Mata Chun Yeowun bergetar dan augmented reality terbuka. 

Dalam augmented reality yang terbuka, sosok dalam partikel merah yang jaraknya cukup 
jauh darinya bisa terlihat. 

Pada saat itu, sosok dalam partikel merah mengulurkan tangan dan membidik seseorang. 

[Bahaya!] 

Sesuatu dipecat. 

Itu sangat cepat. 
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Chun Yeowun dengan cepat bereaksi dan meraih leher Mun Ku. 

Pak! 

"Tuan?" 

Mun Ku bingung tapi lebih kaget lagi ketika dia melihat jarum kecil di antara jari tengah 
dan telunjuk Chun Yeowun. 

"Berani sekali mereka! Mun Ku, tolong tunggu aku." 

Astaga! 

Chun Yeowun langsung menghilang. 

Chun Yeowun, yang segera bergerak, mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. 

Jelas, tidak ada yang bisa terlihat dengan mata telanjang, tetapi area itu bergetar di mana 
tangannya terulur. 

"Tunjukan dirimu." 

Di ruang di mana Chun Yeowun mengulurkan tangan, sesuatu bergetar. 

Cak! 

Ruang berkilauan retak, dan api biru meledak, mengungkapkan seseorang. 

Itu adalah fenomena yang aneh. 

Orang yang ditangkap oleh Chun Yeowun terbatuk-batuk seolah-olah bernapas menjadi 
sulit. 

"Kuak! Le-Mari kita bicarakan ini..." 

Mata Chun Yeowun melebar saat dia menatapnya. 

Dia adalah seorang pemuda berusia awal tiga puluhan dengan pakaian unik yang tidak bisa 
dilihat di Jianghu. 

Dan dia adalah, 

"Chun Issa?" 

Keturunan yang menyuntikkan Mesin Nano ke Chun Yeowun. 

Source : 
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Chapter 471 
471: Descendant from the Future (1) 

Pemuda berusia awal tiga puluhan bernama Chun Issa adalah keturunan yang memberinya 
Mesin Nano generasi ke-7. 

Chun Yeowun telah melihat video di dalam Nano, dan tidak mungkin dia tidak 
mengenalinya. 

'Chun Issa?' 

Issa berarti Direktur, posisi di Sky Corporation, perusahaannya. 

Tetapi dengan satu kata pendek itu sendiri, dia menyimpulkan banyak hal. 

'Apa? Mungkin, semua informasi yang terkait dengan perusahaan kami yang dimasukkan 
ke dalam Mesin Nano adalah...' 

Aneh bagaimana dia disebut seperti itu. 

Wajar jika dia bingung. Yang dari masa depan bahkan tidak tahu apa yang direkam ke 
dalam Mesin Nano. 

'Ini gila. Apakah ada yang tidak beres?' 

Dia telah melalui banyak hal untuk sampai ke sana. 

Rencana pertamanya juga salah, dan dia tidak berpikir bahwa pertemuan mereka akan 
memakan waktu lama. 

Mengetahui bahwa Istana Es Laut Utara terletak di Pulau Olkhon di Rusia, dia pikir dia tahu 
lokasi yang tepat dan akan melihat Chun Yeowun di sana. 

Tetapi ketika dia telah mencapai Istana Es Laut Utara, istana itu sedang dibangun kembali. 

Berkat itu, dia kesulitan melacak Chun Yeowun. 

Dia hanya berhasil tiba di sini setelah ditangkap oleh 'mereka' beberapa kali. 

'Mungkinkah Blade Enam terlibat?' 

Kalau tidak, aneh bagi Chun Yeowun untuk mengetahui identitasnya. 

Itu adalah keajaiban sesaat, dan Direktur Chun berada di ambang mati lemas. 
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"Batuk, tangan ... lepaskan aku ..." 

Srrr! 

"Haa..." 

Ketika Chun Yeowun mengetahui identitasnya, dia menahan diri untuk tidak meremukkan 
lehernya. 

Tapi dia tidak melepaskan sepenuhnya. 

Meskipun dia adalah keturunannya, dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. 

"Mengapa kamu membidik Mun Ku?" 

Itu benar-benar tak termaafkan. 

"Haahaa... aku tidak membidik... aku mencoba menidurkannya dengan senjata anestesi." 

"Pistol anestesi?" 

Suara Nano terdengar di telinga Chun Yeowun. 

[Sebagai hasil analisis, itu dikenali sebagai jarum anestesi dari senjata api TG-3100.] 

Woong! 

Di bidang pandang augmented reality, gambar jarum yang ditangkap Chun Yeowun 
sebelumnya, dan semua informasinya ditulis. 

'Apa itu pistol?' 

Dia kira-kira tahu apa arti anestesi. 

Artinya tindakan atau produk yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau sensasi. 
Tapi dia tidak tahu apa arti pistol. 

[Itu adalah senjata yang menembakkan sesuatu menggunakan bubuk mesiu yang meledak. 
Metodenya ada di sistem.] 

Dia tidak tertarik dengan bubuk mesiu yang meledak itu. 

Namun, tampaknya mengikuti logika yang sama seperti menembakkan peluru. 

Bagaimanapun, jelas bahwa tujuan keturunannya bukanlah untuk menyakiti Mun Ku tetapi 
untuk menidurkannya. 

"Lalu mengapa kamu ingin menidurkannya?" 
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"Itu..." 

Tatak! 

Sebelum Direktur Chun bisa mengatakan apa-apa, Mun Ku muncul. 

Dengan mata heran, dia bertanya. 

"Tuhan, pria ini?" 

Chun Yeowun sejenak terdiam mendengar pertanyaannya. 

Dia bingung bagaimana menjelaskannya. 

Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah keturunan yang muncul dari masa depan 
tetapi mencoba untuk menidurkan Mun Ku. 

Pada saat itu, Chun Yeowun mendengar pesan telepati dari Direktur Chun. 

[Inilah sebabnya aku mencoba membuatnya tertidur. Saya tidak punya banyak waktu. 
Bisakah Anda meminta pengikut Anda untuk mundur?] 

'Pengikut?' 

Mata Chun Yeowun terangkat. 

Mungkin itu tidak tertulis dalam catatan Ordo Iblis Langit, tapi keturunannya sepertinya 
tidak tahu siapa Mun Ku itu. 

"Tuhan, haruskah aku menaklukkannya dan membawanya pergi?" 

Mendengar kata-kata Mun Ku, ekspresi Chun Yeowun mengeras. 

Itu terjadi ketika mereka berdua sedang membicarakan hal terpenting dalam hidup 
mereka. 

Namun, situasi ini tidak bisa diabaikan. 

Chun Yeowun sangat menyesal tetapi berpikir bahwa situasinya tidak dapat dihindari. Dia 
menatapnya dan berbicara dengan suara lembut. 

"Mun Ku." 

"Ya, Tuhan." 

"Jika saya mengerti apa yang Anda katakan sebelumnya dengan benar, maka hari ini adalah 
hari paling bahagia dalam hidup saya." 
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"Ahhh! I-Itu!" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, wajah Mun Ku berubah menjadi merah tomat. 

Dia terlalu bingung dan malu, karena dia terus melambaikan tangannya ke depan dan ke 
belakang. 

Dia membelai rambutnya dengan tangan kirinya dan berbicara dengan nada lembut yang 
sama. 

"Maaf, tapi apakah tidak apa-apa jika kita kembali lagi nanti?" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun yang lebih lembut dari biasanya, Mun Ku mengangguk 
dengan wajah merah. 

Dia mungkin sedikit kecewa, tetapi ketika dia berbicara seperti itu, rasanya seperti Chun 
Yeowun menganggapnya sangat penting, dan dia merasa bersyukur. 

"Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan orang ini, jadi pergilah dengan kultus 
terlebih dahulu." 

"Apakah kamu akan baik-baik saja?" 

Chun Yeowun baru saja pulih dan terluka parah hanya dua jam yang lalu. 

Dia tidak ingin meninggalkan Chun Yeowun sendirian seperti itu. 

"Jangan khawatir. Orang ini tidak berbahaya." 

"... dipahami. Tuan. Tapi harap berhati-hati. Pakaian aneh itu entah bagaimana... kupikir dia 
orang yang mencurigakan." 

'Mencurigakan?' 

Itu adalah pendapatnya saat dia melihat pakaian keturunannya, yang masih digantung di 
leher. 

Siapa pun yang melihat pakaian itu akan waspada. 

"Anda! Jika Anda menyakiti tuanku, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini 
hidup-hidup." 

"... ya ya." 

Direktur Chun dengan enggan menanggapi peringatan Mun Ku. 
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Setelah memberikan peringatan itu, Mun Ku menuruni Gunung Changbai menuju obor yang 
sedang bergerak. 

Ketika kehadirannya benar-benar hilang, 

Gedebuk! 

"Ugh!" 

Direktur Chun, yang berada di luar cengkeraman Chun Yeowun, melukai pantatnya saat dia 
mendarat di tanah. 

Direktur Chun menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. 

Meskipun leluhurnya di masa lalu sangat berpengalaman dalam seni bela diri, tidak seperti 
waktu Direktur saat ini, Chun Yeowun masih monster. 

'Untuk menjadi monster hanya dalam empat atau lima tahun.' 

Dia memang menyuntikkan Mesin Nano agar ini terjadi, tetapi itu masih luar biasa. 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa mode sembunyi-sembunyinya akan ditemukan 
oleh mantan Tuan Chun Yujong dan Tuan Chun Yeowun saat ini. 

Mode siluman tidak hanya menghalangi penglihatan, itu juga bisa menyembunyikan energi 
yang dipancarkan dari tubuh, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menemukannya 
dengan mudah. 

Direktur Chun mencoba memasukkan tangannya ke dalam tas persegi yang tergantung di 
pinggangnya. 

Wah! 

"Apa?" 

Tapi kemudian tangannya berhenti sebelum dia bisa memasukkannya ke dalam tas. 

Dia dihentikan oleh energi yang dalam. 

"Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" 

Direktur Chun menatap Chun Yeowun dengan mata bingung, dan berkata. 

"... Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya punya sesuatu untuk diperiksa." 

Chun Yeowun, yang menatap pria itu dengan mata curiga, menarik kembali energinya. 
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Saat tangan itu bergerak, Direktur Chun merasa takjub. 

Bahkan Direktur Chun, yang merupakan orang yang ahli pada masanya, tidak dapat 
menahan gerakan lawan dengan energi internalnya. 

'Waktu bergerak maju, tapi kita mundur.' 

Itu memalukan. 

Tapi itu tidak bisa dihindari. 

Hanya Grup Blade Enam yang menguasai seni bela diri yang tepat pada masanya. 

Direktur Chun mengeluarkan sesuatu dari tas. 

Melihat itu, mata Chun Yeowun berbinar. 

'Apa itu?' 

Itu tampak seperti sesuatu dari masa depan yang Nano telah tunjukkan padanya. 

Itu aneh. Ada gambar yang dicetak pada benda berbentuk persegi yang seukuran telapak 
tangan. 

Direktur Chun menekan gambar pada kotak persegi beberapa kali dengan ibu jarinya, dan 
suara aneh keluar darinya. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

"Ah!" 

Melihat itu, Direktur Chun menghela napas lega. 

Yang dia pegang hanyalah perangkat yang bisa melacak Mesin Nano generasi ke-7. 

Dia mengeluarkannya untuk memeriksa apakah ada Mesin Nano di tubuh Chun Yeowun. 

Itu karena dia khawatir Blade Six telah memperhatikan itu dan datang ke masa lalu untuk 
melakukan sesuatu. 

'B-Bagaimana dia menemukan dan menggunakan Mesin Nano Gatelinium?' 

Itu adalah situasi yang sangat beruntung. 

Tapi ada pertanyaan yang belum terpecahkan. 

Berdiri, Direktur Chun berbicara. 
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"Bagaimana Anda tahu saya?" 

Dia percaya bahwa mengingat wajah dalam keadaan kebingungan adalah mungkin. 

Tetapi mengetahui posisinya saat ini tidak masuk akal. 

Untuk itu, Chun Yeowun berkata dengan tenang. 

"Saya melihatnya di video Nano. Seorang pria bernama Dr. Baek memanggilmu Chun Issa." 

"Rekaman video? Laboratorium sedang direkam. Ah!" 

Saat pertanyaannya telah diselesaikan, Direktur Chun mengangguk. 

'Dr. Baek pasti lupa menghapus atau mengunci video itu.' 

Itu bisa jadi mungkin. 

Jika demikian, wajar jika Chun Yeowun mengetahui jabatannya. 

Chun Yeowun berbicara padanya. 

"Meski begitu, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Anda memberi saya Nano ... " 

"Nano? Apakah Anda mengacu pada Mesin Nano? 

"Ya." 

Atas penegasan Chun Yeowun, Direktur Chun meraih perutnya dan tertawa. 

"Puahahahaah! nano! Ketika Anda mengatakan Nano, saya langsung mengira Anda sedang 
berbicara tentang Mesin Nano, tetapi Anda menyebutnya seolah-olah itu adalah 
seseorang." 

"Apa yang lucu?" 

Chun Yeowun merasa tidak nyaman dan mengerutkan kening. 

"Hmph!" 

Direktur Chun segera menahan tawanya. 

Ketika dia melihat Chun Yeowun lima tahun yang lalu, dia masih kecil, tetapi sekarang, rasa 
intimidasi yang diberikan Chun Yeowun kepadanya jauh lebih kuat daripada yang bisa 
diberikan ayahnya, Ketua Chun. 

"Ngomong-ngomong, Chun Issa, kenapa kamu memberi ..." 
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"Tahan. Saya benar-benar minta maaf, tapi nama saya bukan Chun Issa." 

"Apa?" 

"Chun Issa seperti posisi. Dalam istilah hari ini, itu adalah posisi seperti seorang penatua. " 

Penjelasan yang mudah dipahami, Chun Yeowun mengangguk, memastikan dia 
memahaminya. 

"Lalu siapa namamu?" 

"Ini adalah perkenalan yang terlambat. Jika Anda telah melihat videonya, Anda mungkin 
memperhatikan identitas saya sampai batas tertentu, jadi saya akan memberi tahu Anda 
semuanya tanpa bersembunyi. " 

Tak! 

Keturunan itu berlutut dengan satu lutut dan mengambil posisi yang akan diambil oleh 
pemuja manapun untuk menghormati Tuhan mereka. 

"Saya ingin menyampaikan salam saya kepada leluhur saya, Kaisar Iblis Pemotong, 
Penguasa 24 Ordo Iblis Langit. Saya adalah putra tertua Chun Mu-jin, kepala keseratus 
tujuh belas dari Ordo Setan Langit yang agung, Chun Mu-seong." 

Itu adalah sapaan yang sopan, tapi alis Chun Yeowun terangkat. 

Dia bingung. 

"... itu bukan gelarku." 

"Ah! Sepertinya Anda belum mendapatkan julukan itu. Kamu akan segera disebut sebagai 
Kaisar Iblis Pemotong." 

Keturunan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Chun Mu-seong mengatakan itu dengan 
pasti. 

Ini adalah sejarah yang sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui, dan dia tidak tahu 
bahwa judulnya tidak berubah. 

"Saya mengatakan bahwa itu bukan judul ..." 

"Aku minta maaf karena mengganggu leluhurku yang hebat. Saya benar-benar tidak bisa 
tinggal di satu tempat lama, jadi bisakah saya bicara dulu? " 

Chun Mu-seong tampak tidak sabar. 

Chun Yeowun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. 
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Di satu sisi, dia marah ketika kata-katanya terputus, tetapi pria ini adalah keturunan dari 
masa depan yang menyelamatkan hidupnya. 

Chun Mu-seong bangkit dan berkata. 

"Pertama, saya ingin meminta maaf sekali lagi karena melanggar kehidupan leluhur saya 
dan untuk ini." 

"Apa?" 

Saat itu, Chun Mu-seong menekan layar video yang dipegangnya dengan ibu jarinya. 

"Mesin Nano generasi ke-7 menerima perintah Chun Mu-seong, tuanmu. Tahan sementara 
tubuh pengguna. " 

'!?' 

Berbunyi! Berbunyi! 

[Perintah telah dikirim ke mesin Nano generasi ke-7. Hak perintah telah ditetapkan ke 
Master ID daripada pengguna.] 

Suara yang mirip dengan Nano bergema dari perangkat. 

Ketika Chun Yeowun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, Chun Mu-seong berbicara 
dengan wajah menyesal. 

"Maaf. Leluhur. Saya tidak punya banyak waktu karena saya dikejar oleh 'mereka'. Untuk 
berada di sini, saya tidak punya pilihan lain selain beralih ke Rencana B karena saya 
menggunakan portal luar angkasa, yang kehabisan baterai setelah setiap lompatan." 

"Apa artinya itu?" 

Chun Yeowun bertanya dengan mata menyipit. 

Mendengar itu, Chun Mu-seong tersenyum sambil menyatukan kedua tangannya. 

"Saya ingin menceritakan semuanya dengan jujur, tetapi tidak ada hal baik yang terjadi 
ketika orang-orang dari masa lalu mengetahui masa depan. Aku tidak akan pernah 
menyakitimu, jadi harap bersabar." 

Dia mengulurkan perangkat ke arah Chun Yeowun dan berkata. 

"Pindahkan semua data yang dianalisis di tubuh pengguna ke pengontrol Master ID. Salin 
semua informasi tentang seni bela diri dan penggunaan energi internal yang telah disimpan 
sebagai data." 
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[Mengirim perintah ke mesin Nano generasi ke-7.] 

Sudut bibir Chun Mu-seong terangkat. 

Ini adalah rencana keduanya. 

Diyakini bahwa selama ada informasi yang dikumpulkan di Mesin Nano, itu dapat diubah 
menjadi data, dan ketika kembali di masa depan, dia dapat menggunakannya. 

"Tolong tunggu sebentar, itu akan dilakukan ... eh?" 

Mata Chun Mu-seong melebar saat dia melihat layar di perangkat. 

[Kesalahan! Kesalahan! Perintah tidak dikirim ke Mesin Nano generasi ke-7.] 

"Apa. Coba lagi." 

[Kesalahan! Kesalahan!] 

Teks 'kesalahan' ditampilkan di layar. 

Chun Mu-seong tidak bisa mengerti. 

"Tidak mungkin! Aku memesannya dengan Master ID-ku... kuk!" 

Woong! 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chun Mu-seong menarik napas saat dia 
melayang ke udara. 

Luar biasa, mata Chun Mu-seong bergetar. 

Rupanya, Chun Yeowun harus ditahan karena perintah Master ID, tetapi Chun Yeowun 
datang ke arahnya. 

'Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?' 

Chun Yeowun berbicara kepadanya, yang bingung dengan suara dingin. 

"Kamu akan menyesal jika kamu tidak memberiku alasan kuat untuk ini. Keturunan." 

Source : 
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Chapter 472 
472: Descendant from the Future (2) 

"Uhuk uhuk!" 

Chun Mu-seong, yang berjuang di udara, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

Hal yang mustahil terjadi. 

Mesin Nano generasi ke-7 terbuat dari Gatelinium, logam terbesar yang pernah ada. 

Teknologi terbaik yang tidak memiliki masalah dengan penyembuhan diri dan peningkatan 
diri. 

'Omong kosong! Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari pengekangan!' 

Jika Mesin Nano mengendalikan tubuh dari dalam, seseorang tidak bisa bergerak. 

Itu karena mereka melumpuhkan pusat saraf yang mengontrol otak kecil, yang 
bertanggung jawab untuk gerakan. 

Chun Mu-seong terkejut, tapi itu adalah hasil yang wajar. 

[Interferensi eksternal diblokir.] 

'Kerja yang baik. nano.' 

Nano telah mendeteksi frekuensi perintah yang dikirim oleh perangkat yang dipegang 
Chun Mu-seong sejak awal. 

Dan secara otomatis memblokir gangguan apa pun. 

Sebenarnya, biasanya, apa yang diinginkan Chun Mu-seong akan terjadi. 

Namun, ada sesuatu yang berubah di Nano. 

'Saya beruntung karena kesalahan terjadi di Nano saat itu.' 

Damage yang Nano terima dari petir saat melawan Dragon Turtle di Laut Utara. 

Saat itu, dalam proses pemulihan dari kesalahan, chip utama Nano rusak, dan secara 
kebetulan, dalam peningkatan diri, gangguan eksternal diblokir. 

Chun Mu-seong, yang tidak tahu itu, berteriak. 

"A-Apa yang kamu lakukan?" 
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Dia secara emosional gelisah. 

Itu karena dia tidak bisa menerima data dari Mesin Nano. Ini berarti bahwa semua kerja 
kerasnya sia-sia. 

Tapi Chun Yeowun tidak tahu itu. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Chun Yeowun bertanya dan mengangkat jarinya ke atas. 

Kemudian, tubuh Chun Mu-seong, yang sudah berada di udara, naik lebih tinggi. 

"Ugh!" 

Mata Chun Yeowun menyipit. 

"Aku ingin mendengar penjelasan." 

'Kotoran!' 

Chun Mu-seong bingung. 

Semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan 'mereka' akan menyadarinya. 

Jadi, daripada mencoba membujuk Chun Yeowun untuk waktu yang lama, dia hanya ingin 
mengambil data dan kembali ke dunia nyata dengan informasi seni bela diri. 

"Aku bahkan tidak bisa bergerak." 

Dikekang seperti itu lebih parah daripada ditangkap di leher. 

Melihat wajah Chun Yeowun yang penuh dengan ketidaksenangan, keturunan itu 
menyadari betapa marahnya dia. 

Tetap saja, dia adalah keturunan dari masa depan, dia tidak akan dirugikan, tetapi 
sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. 

'Haruskah saya menjelaskannya dalam jumlah sedang?' 

Itu adalah situasi yang berbahaya jika dia tidak terburu-buru. 

Jika dia sendirian, itu akan menjadi masalah yang berbeda karena dia berhubungan 
langsung dengan mereka. Namun, ada kemungkinan besar bahwa 'mereka' akan 
menyentuh Chun Yeowun. 
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Jika dia tidak sendirian dan peruntungannya buruk, mereka akan menemukan keberadaan 
Mesin Nano generasi ke-7, maka yang terburuk akan terjadi. 

"Seorang Leluhur, saya dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopanan saya. Tapi aku 
benar-benar tidak punya waktu. Aku tidak benar-benar bermaksud menyakitimu..." 

"Bukan itu yang ingin aku dengar." 

"Ya?" 

Ssst! 

Chun Yeowun menggerakkan jarinya dengan ringan. 

Pada saat itu, 

Retakan! 

"Kuakk!" 

Lengan kiri Chun Mu-seong terpelintir dan patah. 

Pada kejadian yang tiba-tiba, Chun Mu-seong menjerit kesakitan. 

'I-Ini gila!' 

Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chun Yeowun akan mematahkan lengan 
keturunan yang sehat. 

Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini dalam hidupnya, hampir di ambang 
kehilangan kesadaran. 

"Kuuuuk!" 

"Biarkan saya menjelaskannya. Jika Anda tidak memberi saya Nano, saya akan memotong 
lengan Anda. Tidak ada lagi yang melewati batas dan bertingkah seperti ini." 

Menakutkan! 

Begitu dia mendengar kata-kata itu, Mu-seong merinding di sekujur tubuhnya. 

Sesuatu teringat di otaknya. 

Di antara berbagai hal yang dicatat tentang penguasa berturut-turut. Dia ingat apa yang 
tertulis tentang Chun Yeowun, Tuan dan Tiran ke-24. 
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[Dia memiliki tangan paling kejam di antara semua raja sebelumnya. Bahkan alasan untuk 
gelarnya dibuat, tanpa meninggalkan satu orang pun yang menyinggung perasaannya, 
lengan mereka adalah...] 

'... memotong.' 

Jika ingatannya benar, semuanya benar. 

Hanya setelah lengannya dipelintir dia ingat itu. 

Itu adalah kesalahan terburuknya, menganggap Chun Yeowun sebagai anak kecil. 

Chun Yeowun adalah sesuatu yang harus dia waspadai. 

'Wiik!' 

Chun Yeowun sekarang melihat ke lengan kirinya. 

Chun Mu-seong angkat bicara, ketakutan. 

"Aku akan bicara!" 

Tahun Masehi. 2940. 12. 25 

Hanya satu jam sebelum pindah ke masa lalu. 

Di lab Sky Corporation, Dr. Baek menyerahkan perangkat utama yang mampu melacak dan 
mengendalikan Mesin Nano generasi ke-7 kepada Chun Mu-seong. 

Dr Baek berbicara dengan suara yang tidak menarik. 

[Seperti yang Anda tanyakan, informasi terminal data juga disalin.] 

[Terima kasih. Apakah Anda yakin tidak ada yang bisa mengontrol Mesin Nano generasi ke-
7 selain perangkat ini?] 

[Kecuali gerbang terburuk dalam sejarah dibuka kembali, tidak ada cara lain untuk 
mengendalikan Gatelinium.] 

Chun Mu-seong menjilat bibirnya, puas. 

Sebuah gerbang, sekali ditutup, tidak dapat dibuka kembali. 

Oleh karena itu, perangkat ini merupakan sarana terakhir untuk mengendalikan Mesin 
Nano generasi ke-7. 

Menjulurkan lidahnya, Dr. Baek berbicara. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

[Lihat, Direktur Chun. Bukankah lebih baik Anda menggunakan Mesin Nano ini?] 

Mesin Nano adalah sesuatu yang dibuat Chun Mu-seong, dan itu adalah mahakarya terbaik. 

Itu memiliki kemampuan untuk menyerap semua energi, dan tidak mungkin dilacak karena 
itu bukan logam yang ada di Bumi. 

[Jika itu terjadi, pemerintah dan Blade Six dapat menjatuhkan sanksi atau campur tangan 
meskipun menyimpang dari aturan...] 

[Bukankah Dr sudah tahu itu tidak akan berhasil?] 

[... jadi, jika Anda campur tangan di masa lalu, apakah menurut Anda Blade Enam atau Klan 
Bela Diri Enam Dewa Pedang dari masa depan akan menghilang? Jika sumbu waktu 
berubah, semua yang kita lakukan akan menjadi tidak berarti.] 

Itu adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Dr. Baek. 

Tidak ada gunanya campur tangan di masa lalu. 

Jika sejarah berubah, masa kini mereka bisa menghilang seperti efek kupu-kupu, dan jika 
sumbu waktu tidak diubah, semuanya akan tetap sama. 

[Tidak masalah. Saya hanya perlu membuktikan bahwa prediksi saya benar. Jika itu benar, 
maka itu akan seperti memukul kepalanya, dan itu sudah cukup bagiku.] 

[Wah, keras kepala.] 

[Bukankah Dr. yang menyukainya? Hu hu.] 

Seolah Dr. Baek kalah, dia mengangkat tangannya, menggelengkan kepalanya. 

Dari leluhur yang jauh hingga yang baru, keluarga Chun telah diberkati, tetapi mereka 
semua keras kepala. 

[Dipahami.] 

Dia tidak putus asa. 

Chun Mu-seong mengeluarkan sesuatu dari tas di pinggangnya dan berbicara. 

[Ini mungkin hal terakhir yang bisa kamu katakan, ada kata-kata terakhir?] 

[Jangan katakan itu bahkan sebagai lelucon... Fiuh, aku harap kamu tidak memasukkan 
rencana yang kamu sebutkan. Itulah alasan saya membuat perangkat itu.] 

[Hahahaha, kamu tahu. Yang paling pasti...] 
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[Anda! Di mana ide yang tidak masuk akal untuk membawa orang-orang dari masa lalu ke 
masa depan bahkan terdengar seperti sebuah rencana?] 

Chun Mu-seong berbicara dengan suara berat. 

[Itu karena kita berada dalam situasi yang mengerikan. Karena dia adalah satu-satunya 
yang bisa menghadapi monster itu.] 

[... kamu sudah gila. Itu bukan ide yang brilian. Itu ide yang gila.] 

[Kami hanya akan tahu jika kami menerapkannya.] 

[T-Tunggu sebentar!] 

Terlepas dari panggilan mendesak dari Dr. Baek, Chun Mu-seong tersenyum cerah, 
membuka kunci alat pengaman dari tas, dan menekan sebuah tombol. 

Woong! 

Ruang di sekitarnya bergetar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya tersedot ke 
dalam kehampaan. 

Chun Yeowun telah mendengar cerita dari Chun Mu-seong. 

"Apa? Kamu mencoba membawa leluhur Chun Ma ke masa depan?" 

Ini adalah kata-kata yang tidak pernah dia pikirkan akan dia katakan. 

Menggabungkan beberapa informasi yang dia pelajari sejauh ini, dia mengerti bahwa 
tujuan dari keturunan masa depan adalah untuk mencegah Dewa Pedang dan Klannya 
berkembang. 

Namun, ketika dia mendengar bahwa dia mencoba membawa Chun Ma ke masa depan, itu 
terdengar tidak masuk akal. 

"Karena dia satu-satunya yang bisa menghadapi monster itu." 

"Yang ini gila." 

Yang bernama Dr. Baek tidak menyukai rencana ini. 

Tapi Chun Mu-seong telah maju karena dia yakin bahwa rencana ini dapat memblokir 
Dewa Pedang dengan sukses. 

Tapi fakta bahwa Chun Mu-seong ada di sini berarti rencananya gagal. 
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"Itu adalah rencana awalnya, tetapi Chun Ma berpikir bahwa pekerjaan dan masalah di 
masa depan yang jauh adalah sesuatu yang harus dipecahkan oleh orang-orang pada waktu 
itu. Dia..." 

Itu adalah pemikiran yang aneh. 

"Saya berpikir untuk membawanya dengan paksa, tetapi saya tidak berani melakukan itu." 

Chun Ma terlalu kuat. 

Melihatnya terlihat sedih, Chun Yeowun mendecakkan lidahnya dan berbicara. 

"Ck tch, jadi itu sebabnya kamu menyuruh Chun Ma untuk mempersiapkan masa depan 
sambil berpura-pura menjadi seorang nabi dan menyebutnya sebagai ramalan?" 

'!?' 

Mata Chun Mu-seong melebar mendengar kata-kata itu. 

"Tidak! Bagaimana kamu tahu itu !? " 

Dia hanya bisa terkejut ketika mendengar Chun Yeowun mengatakan itu. 

Dia tidak pernah bermimpi bahwa Chun Yeowun, yang berada di era ini, tahu semua itu. 

'Siapa orang ini?' 

Dia memang memberinya Mesin Nano, tetapi dia tidak bisa menebak apa yang telah terjadi 
hanya dalam empat tahun. 

'Karena Chun Ma menunjukkannya padaku.' 

Penampakan nabi yang ditunjukkan oleh Chun Ma adalah Chun Mu-seong. 

Karena itu, Chun Yeowun sudah tahu bahwa pria ini telah pergi ke masa lalu, era Chun Ma. 

Dia ingin itu dijelaskan, 

"Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." 

"... dipahami." 

Chun Mu-seong, yang sangat takut lengannya akan dipotong, tidak meminta lebih. 

Chun Yeowun mengajukan pertanyaan pertama. 
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"Ada satu hal yang membuatku penasaran. Jika tebakan saya benar, Anda memberi saya 
Nano untuk mencegah Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang dan Dewa Pedang. Tapi kenapa 
kamu tidak memberikan Nano kepada Chun Ma?" 

Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. 

Jika dia tidak yakin, dia seharusnya membujuk Chun Ma dari awal. 

Tidak perlu membuat hal-hal begitu rumit. 

Setelah ragu-ragu sejenak, Chun Mu-seong membuka mulutnya. 

"Ada hal yang disebut Paradoks Waktu." 

"Paradoks Waktu?" 

"Itu berarti kontradiksi dalam waktu. Jika saya menanamkan Mesin Nano ke leluhur saya, 
maka saya akan menghilang selamanya. Tidak ada lagi." 

"Menghilang?" 

"Sejarah yang saya tahu akan berubah. Bahkan satu perubahan dalam sejarah akan 
berdampak besar. Tentu saja, saya seharusnya menghilang, tetapi tidak. Terjadi Paradoks 
Waktu." 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Terlalu rumit untuk dia pahami. 

Chun Mu-seong menjelaskannya lagi. 

"... Aku akan menjelaskannya secara sederhana. Kita memiliki kekuatan untuk memutuskan 
tindakan kita. Jika saya membunuh seseorang di usia ini, anak-anak, cucu, dan 
keturunannya di masa depan akan hilang. " 

"Ah!" 

Baru kemudian Chun Yeowun mengerti. 

Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak disuntik dengan Mesin Nano, Blade Lord akan 
mendapatkan inti dari kelima binatang roh. Semuanya akan berjalan sesuai rencana 
mereka. 

"Itu hanya tebakan. Itu adalah teori yang disebutkan dalam banyak buku terkenal. Bahwa 
dengan perubahan sumbu waktu, alam semesta akan lahir baru." 

"Sumbu waktu?" 
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"Fakta bahwa saya masih ada tanpa menghilang berarti bahwa nenek moyang saya dan 
saya berjalan di sumbu waktu yang berbeda dengan mengubah waktu. Bahkan jika aku 
kembali ke masa depan di mana ia bergerak sesuai dengan waktuku, dunia akan tetap 
menjadi era Dewa Pedang dan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang." 

Dengan ekspresi pahit, Chun Mu-seong melanjutkan. 

"Tidak ada hadiah bagiku untuk datang ke masa lalu. Sejak awal, saya datang ke masa lalu 
dengan dua tujuan. Jika sumbu waktu dibagi seperti ini, aku akan membawa master hebat 
yang bisa berurusan dengan Dewa Pedang ke dalam waktuku, masa depan atau jika tidak..." 

Itu dulu. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

Pada saat itu, alarm aneh mulai terdengar dari gelang mekanik yang dikenakan Chun Mu-
seong di pergelangan tangannya. 

Matanya bergetar saat mendengar suara itu. 

"Ini!" 

Whoo! 

Begitu kata-kata bingung keluar dari mulut Chun Mu-seong, ruang bergetar. 

Di ruang yang berkilauan, sosok yang tertutup cahaya terang muncul. 

Chun Mu-seong bergumam dengan suara penuh keputusasaan. 

"T...P!" 

Hal yang paling dia takutkan terjadi. 

Source : 
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Chapter 473 
473: TP (1) 

Bip Bip Bip! Bip Bip Bip! 

Saat itulah gelang mekanik di pergelangan tangan Chun Mu-seong berdering. 

Kejut! 

'Ini?' 

Chun Yeowun, yang menjadi lebih sensitif terhadap sirkulasi qi setelah menyadari aliran 
energi di alam, terkejut. 

Energi asing menyelimuti lingkungan hingga benar-benar membalikkan aliran alami qi. 

Wow! 

Ruang terdistorsi, dan sesuatu muncul. 

Bentuk-bentuk itu diwarnai dalam cahaya terang di belakang mereka. 

Keturunannya, Chun Mu-seong, segera mengirim pesan telepati. 

[Leluhur! Tolong lepaskan aku... ah!] 

Gedebuk! 

Menjatuhkan. 

Bahkan jika dia tidak meminta untuk dibebaskan, Chun Yeowun melepaskannya saat dia 
merasakan energi asing. 

Ketika pengekang di tubuhnya dilepaskan, Chun Mu-seong buru-buru mencoba mengambil 
sesuatu dari tasnya. 

Itu dulu. 

Empat orang, tertutup cahaya terang, menunjuk sesuatu yang ada di tangan mereka dan 
membidik. 

Kemudian sesuatu yang ganas dilepaskan. 

Dorongan! 
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Benda-benda yang ditembakkan menyebar dan dipaku ke tanah di empat arah tepat 
sepuluh kaki jauhnya. 

[Pembatalan ruangwaktu telah diaktifkan.] 

'Apa?' 

Bersamaan dengan suara Nano, energi kuat muncul dari mesin kecil, yang tertanam di 
empat arah. 

Chi-chi-chi-chi! 

Seolah-olah mereka terputus dari luar. Sirkulasi qi benar-benar diblokir. 

'Apa ini?' 

[Ruang baru telah terbentuk, yang mengecualikan semua tindakan yang dapat mengganggu 
waktu dan ruang.] 

Dia tidak mengerti apa artinya, tetapi dia harus segera mengetahuinya. 

Suara bip terus berdering dari perangkat yang Chun Mu-seong keluarkan setengah dari 
tasnya. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

[Peringatan. Peringatan. Peringatan.] 

"Brengsek!" 

Chun Mu-seong akhirnya mengutuk. 

Dia mencoba melompati ruang dan waktu dengan menggunakan lingkup waktu, tetapi dia 
sudah terlambat. 

Frustrasi, dia melihat sosok-sosok yang masih dalam cahaya. 

Energi yang kuat mengembun pada tongkat unik yang ditujukan kepada mereka oleh 
orang-orang yang mengelilingi mereka. 

Salah satu dari mereka berseru. 

"Membekukan! Anda ditahan." 

Saat dia mendengar kata-kata itu, Chun Mu-seong mengangkat tangannya ke langit. 
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Pada awalnya, Chun Yeowun bingung tetapi segera mengetahui bahwa bahasanya bukan 
bahasa Cina tetapi bahasa Inggris. 

'Yang ini. Apakah dia dikejar oleh orang-orang ini?' 

Sepertinya alasan Chun Mu-seong gugup adalah mereka. 

Terlepas dari usia, itu tidak disalahpahami. Tindakan mengangkat kedua tangan jelas 
berarti menyerah. 

"Hai! Anda! Membekukan!" 

Pada saat itu, salah satu orang dalam cahaya berteriak pada Chun Yeowun. 

Dia sudah menguasai bahasa Inggris dengan bantuan Nano, jadi tidak mungkin dia tidak 
mengerti itu. 

'Kamu di sana! Apakah dia baru saja berbicara kepada saya tanpa rasa hormat?' 

Chun Yeowun kesal. 

Chun Mu-seong, yang menyadari bahwa Chun Yeowun kesal, buru-buru berbicara dengan 
yang ada di dalam cahaya. 

"Pria seusia ini tidak ada hubungannya denganku!" 

"Apa..." 

[Leluhur! Hanya, tunggu sebentar! Jika Anda mengejek mereka, mereka akan menggeledah 
tubuh Anda dan mengambil Mesin Nano.] 

'Ambil Nano?' 

Tentunya, itu tidak mungkin. 

Mesin Nano generasi ke-7 terbuat dari Gatelinium, yang tidak dapat dilacak atau dideteksi. 

Tapi ada 'jika'. 

Jika mereka menemukan jejak Nano, mustahil untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka. 

'Untuk menyelesaikan masalah ini tanpa perlawanan, saya perlu membuktikan bahwa 
leluhur saya adalah warga sipil biasa pada zaman ini.' 

Pada saat itu, Chun Yeowun bertanya. 

[Kenapa mereka memelototiku?] 
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Itu dijelaskan secara singkat oleh Chun Mu-seong. 

[TP... Patroli Waktu.] 

[Patroli Waktu?] 

[Ugh, di era ini, mereka seperti penjaga atau penjaga...] 

Sebelum Chun Mu-seong bisa menjelaskan, satu orang dari Time Patrol mendekat dan 
berbicara. 

"Cina? Apakah kamu orang Cina?" 

Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, lalu tiba-tiba mereka berbicara bahasa Cina. 

Mereka tampak terampil. 

"Aku akan memindai identifikasi." 

Berbunyi! 

Dengan kata-kata itu, orang itu mengeluarkan sebuah mesin kecil di depan Chun Mu-seong, 
dan kemudian garis merah melintasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

Dan sebuah suara keluar dari mesin. 

[Nomor identitas: chi-adu9483294-319. 

Cari catatan nomor. 

Nama: Chun Mu-seong. 

Lahir: tahun Masehi. 2914.11.03. 

Kediaman: Guangxi. XXX kota. Kabupaten pengembangan baru. Gedung kantor Distrik D 
Sky Corporation. 

Pekerjaan: Direktur Perusahaan Langit.] 

Mendengar semua informasi yang datang dari mesin, suara mendengus bisa terdengar dari 
orang tersebut. 

"Ini sangat besar." 

Woong! 

Begitu pemindaian selesai, cahaya di sekitar tubuh mereka segera mereda. 
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Saat cahaya mereda, tubuh mereka, yang mengenakan pakaian unik seperti Chun Mu-
seong, kecuali bahwa mereka semua memiliki pakaian abu-abu dengan pola bintang dan 
bulan terukir di dada mereka, terlihat. 

Srr! 

Segera, yang ada di depan Chun Mu-seong, kepalanya bergerak. 

Tidak, itu mirip dengan helm dari Gatelinium Nano Suit milik Chun Yeowun yang dilepas. 

'Ini...' 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Satu-satunya pria yang melepas helm adalah pirang dengan mata biru yang tampaknya 
berusia empat puluhan. 

Dia memandang Chun Mu-seong dengan penuh minat dan berkata. 

"Saya bertanya-tanya penjahat macam apa yang masih kami kejar meskipun terus dikejar 
dan beberapa kali nyaris celaka. Agar orang itu menjadi Direktur Chun, ini pasti kacau." 

Mendengar itu, Chun Mu-seong menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. 

"Kamu sangat menyadari bahwa perjalanan waktu yang tidak sah dan manipulasi masa lalu 
adalah kejahatan terburuk dan dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup dan 
bahkan kematian, kan?" 

Menarik. 

Si pirang mengeluarkan bola perak. 

Kemudian, Chun Mu-seong menyatukan tangannya dan membawanya ke depan, dan pria 
itu meletakkan bola itu di pergelangan tangannya. 

Cha-cha! 

Ajaibnya, bola perak itu berubah menjadi borgol. 

"Anda sedang ditahan tanpa surat perintah berdasarkan Pasal 35 KUHP EU.TP sebagai 
pelaku kejahatan perjalanan waktu dan manipulasi waktu yang tidak sah. Dinyatakan 
sebelumnya bahwa Hukum Pidana EU.TP tidak dapat mengklaim dapat diterimanya 
penangkapan. Jika Anda punya alasan, katakan sekarang. " 

"Detektif, orang ini tidak ada hubungannya denganku ..." 
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"Meski begitu, mereka yang melakukan kontak tanpa syarat ditempatkan di bawah Hukum 
Pidana EU.TP selama mereka berhubungan dengan kami. Jadi, jangan saling membodohi 
lagi. Tuan Chun." 

"Ini kecelakaan..." 

Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, listrik mengalir keluar dari borgol yang dia 
kenakan. 

Meretih! 

"Kuuuk!" 

Seluruh tubuhnya mengejang dan ambruk. 

Pria itu melambaikan jari telunjuknya dari kiri ke kanan, dan Chun Mu-seong berteriak. 

"Ck, ck, jangan lakukan hal bodoh. Direktur Chun. Pernahkah Anda melihat film seri 008? 
Kami juga memiliki izin untuk membunuh. Pemberontakan dapat mengakibatkan eksekusi 
langsung di bawah Hukum Pidana EU.TP." 

Pria itu berkata bahwa dia bisa membunuh Chun Mu-seong kapan saja, dan satu orang dari 
Time Patrol mendekati Chun Yeowun. 

Kemudian dia mengeluarkan perangkat tongkat perak yang aneh dan mengarahkannya ke 
Chun Yeowun. 

Ketika Chun Mu-seong melihat itu, dia terkejut dan mencoba berbicara secara telepati. 

[Leluhur!] 

Kwak! 

"Ak!" 

Pada saat itu, si pirang menginjak-injak lehernya. 

"Karena Anda orang Cina, saya pikir mungkin ada alat komunikasi lain. Tapi man... apa itu? 
Ah, jika kamu menggunakan teknik itu... yah, kurasa alasanmu untuk tidak mengetahui pria 
itu sudah tidak berlaku lagi, kan?" 

"Kuuuk!" 

Woong! 

Helm ditutup kembali. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia menganggukkan kepalanya setelah dia menutupi mata Chun Mu-seong dengan 
tangannya. 

Kemudian, orang yang memegang tongkat perak di depan Chun Yeowun berbicara dalam 
bahasa Jianghu. 

"Oke sekarang! Lihat disini." 

Kilatan! 

Kilatan menyilaukan meletus dari ujung tongkat. 

"Brengsek!" 

Suara keras keluar dari mulut Chun Mu-seong, yang matanya tertutup. 

Dia sangat menyadari perangkat Time Patrol untuk menghapus ingatan. 

Itu adalah alat yang digunakan oleh agen rahasia negara juga, dan dia diberitahu bahwa 
cahaya dan suara kecil yang mengalir masuk mempengaruhi ingatan otak. 

Dan itu juga memungkinkan seseorang untuk memanipulasi ingatan bersama dengan 
menghapusnya. 

Mesin itu disebut 'Man in White.' 

Suara petugas Patroli Waktu yang menangani Chun Yeowun bisa didengar oleh Chun Mu-
seong. 

"Pria. Sekarang Anda belum pernah melihat pria itu berbaring di sana atau kami." 

Itu baik-baik saja sejauh ini. 

Karena kenangan saat ini adalah satu-satunya yang dihapus. 

Akan sangat bagus jika hanya itu, tetapi tidak mungkin Patroli Waktu akan begitu lemah. 

"Setiap kenangan tentang pria itu akan hilang. Semua ingatanmu akan kembali ke waktu 
sebelum kamu bertemu dengannya. " 

'Tidak!' 

Ini adalah hasil terburuk. 

Jika itu terjadi, maka ingatan Chun Yeowun akan kembali sebelum dia menyuntikkan Mesin 
Nano. 
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Chun Mu-seong, yang mendengar itu, ingin ikut campur, tapi, Kuk! 

"Batuk! Batuk!" 

Si pirang telah menginjak lehernya, jadi dia bahkan tidak bisa berteriak, apalagi bergerak. 

Satu lagi flash perangkat akan mengakhiri segalanya. 

Pria itu mengangkat Pria Berbaju Putih dan mencoba menggunakannya lagi. 

Itu dulu. 

"Apa?" 

Dia ingin mengangkat perangkat itu. 

Retakan! 

Gedebuk! 

Perangkat itu jatuh ke lantai. 

Dan itu bukan hanya perangkatnya. 

"Lengan? My... my... my... armmmmmm!!!" 

'!?' 

Mendengar kata lengan, Chun Mu-seong tidak punya pilihan selain meragukan apa yang 
baru saja dia dengar. 

Apakah leluhurnya baru saja memotong lengan petugas Patroli Waktu? 

Mengepalkan! 

"Kok!" 

Jas mereka secara otomatis menghentikan pendarahan setelah lengan mereka dipotong, 
tetapi kemudian leher orang itu ditangkap. 

Terkejut, petugas Patroli Waktu lainnya mengangkat senjata mereka dan membidik Chun 
Yeowun. 

"Membekukan!" 

"Jangan menahan! Jika dia bergerak, tembak!" 

Dengan itu, titik-titik merah mulai muncul di tubuh Chun Yeowun. 
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Ada energi aneh di lampu merah. 

[Semua senjata api difokuskan pada pengguna. Apakah Anda ingin mengaktifkan 
Gatelinium Nano Suit?] 

'Tidak. Tidak apa-apa untuk saat ini.' 

Senjata itu terlihat berbahaya, tetapi dari informasi yang Nano sampaikan kepadanya, tidak 
perlu membuka setelan Nano. 

Pada saat itu, pemimpin unit Patroli Waktu ini, yang menekan leher Chun Mu-seong, 
berteriak dengan suara bingung. 

"Brengsek! Pria itu pasti seorang seniman bela diri! Jika dia bergerak sedikit saja, tembak 
dia!" 

Mendengar perintah itu, Chun Mu-seong gemetar. 

'Orang-orang ini telah menemukan jawabannya.' 

Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa mengancam nyawa situasinya, Patroli Waktu 
tidak akan pernah menyerang orang-orang dari masa lalu. 

Namun, barusan, perintah penembakan dikeluarkan. 

Patroli Waktu tahu betapa berbahayanya perintah itu. Itu akan mengubah sejarah. 

Ini berarti bahwa mereka tahu paradoks waktu telah terjadi, dan masa depan telah dibagi 
menjadi beberapa sumbu waktu. 

Saat itu, Chun Yeowun membuka mulutnya, mengarahkan kata-katanya kepada petugas 
Time Patrol. 

"Aku tidak tahu siapa kalian. Tapi ada satu hal yang saya yakini." 

"?" 

"Kalian sudah memulai pertarungan. Mulai sekarang, siapa pun yang bergerak sedikit pun 
akan mati. " 

Salah satu petugas Time Patrol yang mendengar teriakan Chun Yeowun. 

"Apa? Anda bajingan gila! Jadi bagaimana jika Anda belajar seni bela diri! Anda akan mati 
jika saya menembak! " 

Dan kemudian dia mencoba menembak. 
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Orang di sebelahnya terkejut dan mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil. 

"Tunggu! James masih di tangannya..." 

"Aku tidak peduli! Dan dia memakai jas." 

Dan dia menembakkan pistol di tangannya. 

Dudududdud! 

Jumlah peluru terus berkurang di layar di sebelah pistol. 

Sedikit lebih dari seratus peluru dihabiskan dalam sekejap. 

Seniman bela diri seharusnya sudah mati pada saat ini, jadi dia berhenti, tapi, "Yah, apa 
itu..." 

Mengambang! 

Semua peluru digantung di udara. 

Semua seratus peluru melayang. 

Dia kehilangan kata-kata, tetapi Chun Yeowun hanya mengangkat jari telunjuknya ke 
arahnya. 

Dan, 

Astaga! 

Papapapapak! 

"Kuaaakk!" 

Dalam sekejap, lebih dari seratus peluru berhenti di udara dan kemudian terbang kembali 
ke arah pemiliknya dan menembus baju mereka. 

Semua yang lain terkejut. 

"Tidak mungkin!" 

"Setelan anti peluru?" 

Jas yang mereka semua kenakan anti peluru, dan salah satu jas itu baru saja tertusuk tepat 
di depan mata mereka. 

"Jadi, ini seni bela diri?" 
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Ini bukan seni bela diri yang mereka tahu. 

Bagi mereka yang bingung, Chun Yeowun berbicara dengan suara dingin. 

"Coba pindah lagi, oke?" 

Source : 
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Chapter 474 
474: TP (2) 

Alasan mengapa orang-orang dari Time Patrol terkejut cukup mudah dimengerti. 

Seniman bela diri yang mereka kenal adalah orang-orang yang terkadang bisa melampaui 
batas manusia dengan mengasah keterampilan mereka. 

Dan itu adalah tugas yang hebat. 

Seniman bela diri itu bisa melakukan hal-hal bahkan tanpa mengenakan setelan seperti 
Patroli Waktu. 

Namun, meskipun mereka melebihi batas manusia dan berbahaya, itu bukanlah level yang 
bisa melampaui sains dan teknologi. 

'Itu tidak masuk akal. M320 tidak mundur, menembakkan peluru dengan kecepatan 1.200 
m/s, dan energi kinetik setiap peluru mencapai 350 m/kp⁽¹⁾, tetapi terhalang dari jarak ini.' 

Beberapa seniman bela diri bisa memblokir dan menghindari peluru. 

Tapi jumlahnya sangat sedikit. 

Bahkan seniman bela diri paling berbakat pun tidak bisa menghentikan peluru yang 
ditembakkan hanya dari jarak 15 langkah. 

Dan seniman bela diri, yang memiliki penglihatan dan kecepatan yang sangat baik, lebih 
suka menghindari serangan. 

Namun, ini benar kecuali m320 dilengkapi dengan chip AI yang memiliki penguncian 
otomatis. 

"Kamu, apa kamu?" 

Pria ini berbeda dari seniman bela diri yang mereka kenal. 

Itu adalah kejutan bagi TP, yang tidak pernah berhubungan langsung dengan seorang 
seniman bela diri. 

Tapi ada satu orang yang bahkan lebih ketakutan. 

Itu adalah Chun Mu-seong. 

'I-Ini masalah!' 
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Ketika dia melihat petugas TP dibunuh oleh Chun Yeowun, dia menilai situasinya telah 
berubah menjadi yang terburuk. 

Chun Mu-seong memanggil Chun Yeowun. 

"Leluhur, tolong lari ..." 

Pak! 

"Batuk!" 

Pemimpin unit TP dengan cepat menginjak lehernya. 

Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, setelan TP mulai berubah. 

Srrr! 

Jas, yang menjadi lebih lincah dari bentuk sebelumnya, bergetar. 

Chun Yeowun, yang melihat perubahan itu, mengerutkan kening. 

Dia mendengarkan apa yang dikatakan keturunannya dan mempercayai Nano yang selalu 
mendeteksi suara pada frekuensi yang berbeda. 

'Gerbang Besar?' 

Mereka berbicara di antara mereka sendiri tanpa benar-benar berbicara dengan keras. 

Nano menyebut percakapan mereka sebagai komunikasi sederhana. 

Srr! 

'?' 

Pada saat itu, sembilan belas petugas TP yang mengelilingi Chun Yeowun menghilang. 

Bukan karena mereka bergerak cepat. 

Mereka benar-benar menjadi tidak terlihat. 

'Saya terkejut, tapi sekarang saya akan berasumsi bahwa Anda bukan manusia dan 
berurusan dengan Anda di sini.' 

Mark, pemimpin unit TP, mengabaikan gagasan untuk memperlakukan Chun Yeowun 
sebagai pria normal. 

Memblokir peluru itu aneh, tetapi jika dia mengingat Pertempuran Gerbang Besar, ini 
terlihat normal. 
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Mark segera berkomunikasi dengan yang dipanggil James, yang lehernya dipegang oleh 
Chun Yeowun. 

[James! Menjauh darinya dengan gelombang elektromagnetik!] 

Begitu kata-kata itu keluar, yang bernama James menekan telapak tangan kanannya 
dengan ibu jari tangan kirinya. 

Pach-chi-chi-chik! 

Gelombang elektromagnetik yang mempesona meletus dari jasnya. 

Itu bisa menghasilkan tegangan yang cukup kuat untuk melumpuhkan bahkan beruang 
coklat besar dalam sekejap. 

Dan TP membidik saat itu juga. 

Tetapi, 

'Hah?' 

Meskipun gelombang elektromagnetik, Chun Yeowun tidak bergeming. 

James tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

'Ini gila! Bagaimana dia bisa berhenti dengan seribu volt mengalir melalui tubuhnya?' 

Pria itu tidak merasa tersengat listrik. 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan James. 

"Kamu harus berada di levelku agar tidak terkejut." 

"Apa?" 

Itu dulu. 

Pach-chi-chik! 

"Kuaaaak!" 

Sebuah qi guntur yang tak tertandingi baru saja terjadi di tangan Chun Yeowun. 

Dengan kilatan petir, James yang tersengat listrik berteriak panik. 

Bahkan fungsi isolasi jas itu tidak berguna. 

Percikan! Percikan! 
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[Kesalahan! Kesalahan! Kesalahan!] 

Jas James, yang tidak bisa menahan petir, rusak. 

Saat wajahnya menjadi hitam, sepertinya dia berada di ambang kematian, membuat salah 
satu petugas TP menembakkan senjatanya ke pergelangan tangan Chun Yeowun. 

Bang! 

Tiba-tiba, sebuah peluru dilepaskan. 

Dengan kecepatan tinggi, peluru itu bergerak, tetapi Chun Yeowun bisa merasakannya. 

Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya dan membuka selubung energi, mencoba 
memblokir peluru seperti sebelumnya. 

Bang! 

Seperti yang diharapkan, peluru itu mengenai kerudung seolah-olah terhalang. 

Tapi kemudian sesuatu terjadi. 

'Eh?' 

Woong! Pach-chik! 

Peluru yang mengenai kerudung menembusnya. 

Chun Yeowun buru-buru berhenti melepaskan energinya, yang baru saja ditembus peluru, 
dan mendorong pria yang dia pegang ke depan. 

Bang! 

Pelurunya meleset dan menembus tanah. 

Lubang yang dibuatnya seukuran kepalan tangan. 

'Itu menembus dinding?' 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Peluru yang baru saja mengenainya memiliki kekuatan yang cukup besar. Mungkin karena 
kekuatan dan bubuk mesiunya, itu tampak sangat berbeda. 

Peluru itu memiliki energi yang besar melihat bagaimana ia menembus selubung energi. 

[Itu adalah peluru yang sangat bergetar. Energi kinetik diperkuat dengan frekuensi yang 
luar biasa, dan itu membongkar perisai energi apa pun.] 
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Mata Chun Yeowun berbinar dengan kata-kata Nano. 

Rupanya, TP tidak menunjukkan semua kemampuan mereka. 

Tapi petugas TP juga kaget. 

'Itu nyaris tidak menembus perisai. Bahkan peluru yang sangat bergetar itu lemah? Eh!' 

Sangat sulit untuk mendeteksi kecepatan peluru meskipun mereka mengenakan jas. 

Sekarang sepertinya tidak aneh menyebutnya Gerbang Besar, bukan hanya pertarungan 
antar manusia. 

'Ya. Anggap saja kita beruntung!' 

Kapten mereka, Mark, memerintahkan mereka. 

[Seluruh pasukan, peluru ultra-getar!] 

Setelah menerima perintah tersebut, 10 orang TP berhamburan ke segala arah dan 
melepaskan tembakan. 

Bang! Bang! Bang! 

Peluru terbang masuk. 

Berbeda dengan yang pertama, peluru berikutnya memiliki sedikit perbedaan waktu. 

Tentu saja, meski begitu, itu bukan perbedaan besar. Itu satu tembakan per detik. 

"Ini tidak bisa dihentikan." 

Itu yang mereka pikirkan, tapi Chun Yeowun mengangkat tangannya dengan ringan. 

Chachachachang! 

Sepuluh pedang tak terlihat muncul di sekelilingnya, menebas peluru menjadi dua. 

Semuanya terjadi dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. 

Memotong! Memotong! Memotong! 

Tututututu! 

Peluru yang ditembakkan ke Chun Yeowun terbelah dua dan jatuh ke lantai. 

Wajah mereka tidak terlihat karena tertutup oleh jas, tapi TP tercengang. 
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Ini luar biasa. Bahkan Mark pun tercengang. 

'A-Apa itu?' 

Bentuk pedang buram yang tiba-tiba muncul di udara dan menebas peluru. 

Dia akan terkejut jika Chun Yeowun menggunakan satu pedang dan memotongnya, tapi ini, 
ini benar-benar membingungkan. 

Tapi yang lebih mengejutkan, 

[Energi yang tidak diketahui asalnya dalam bentuk pedang menyebabkan getaran ultra.] 

Dia terdiam saat menganalisis AI-nya. 

Menurut analisis AI, pria itu hanya menyalin peluru ultra-getar mereka. 

Chun Yeowun mengangguk. 

"Saya belajar hal yang baik. Ini lebih nyaman karena mengkonsumsi lebih sedikit energi 
daripada penyatuan dan kondensasi. " 

'Apa?' 

Bukan hanya Mark, petugas TP lainnya pun kaget. 

Pria ini benar-benar mempelajari serangan mereka. 

Tentu saja, itu belajar. 

Ada kunci pada teknologi ultra-getar di dalam Nano. Saat musuh menggunakannya, 
kuncinya otomatis terlepas, dan Nano memasukkannya ke dalam sistem panel. 

[Haruskah saya mempertahankan sistem panel yang sangat menggetarkan pedang tak 
terlihat?] 

'Ya.' 

Atas pertanyaan Nano, Chun Yeowun setuju dan mengulurkan tangannya ke arah pedang 
tak kasat mata. 

Kesepuluh pedang itu mengarah ke satu arah. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Petugas TP, yang bersembunyi dalam mode siluman, bingung. 

"Aku sudah menyuruhmu untuk tidak bergerak." 
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Woong! 

Suara dingin Chun Yeowun membuat Mark merasa takut. 

Sepertinya dia mencoba melepaskan pedang. 

Dan jika pedang itu cukup kuat untuk menebas peluru mereka, maka pedang itu akan 
berbahaya bagi mereka bahkan dengan pertahanan jas mereka yang maksimal. 

[Kita tidak pernah tahu, jadi gunakan shiel...] 

Sebelum Mark bahkan bisa selesai berbicara. 

Astaga! 

Pedang tak terlihat baru menyebar ke segala arah. 

keping! keping! keping! 

"Kuak!" 

"Ackk!" 

Yang mengejutkan, pedang itu menembus dada petugas TP yang sebelumnya 
menembakkan peluru ke arah Chun Yeowun. 

Saat jas itu pecah, api biru naik ke udara, dan mereka jatuh ke tanah. 

Gedebuk! Gedebuk! 

'T-Tidak mungkin! Bagaimana dia bisa menemukan kita dalam mode sembunyi-sembunyi?' 

Mereka tidak tahu. 

Di mata Chun Yeowun, begitu augmented reality terbuka, bahkan musuh yang berada 
dalam mode siluman akan terlihat. 

'Yah, bahkan jika aku tidak bisa melihat, aku bisa merasakannya.' 

Bahkan jika mereka tidak terlihat, Chun Yeowun dapat mengenali energi mereka. 

Mark, yang mengira mereka akan terbunuh, berteriak. 

[Brengsek! Jangan diam. Terus bergerak! Pindah! Pindah!] 

Atas perintahnya, petugas TP yang masih hidup dengan cepat menyebar. 
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Mungkin karena mereka mengenakan pakaian baru, gerakan mereka lebih cepat daripada 
seniman bela diri Tingkat Master. 

[Pasukan! Tembak meriam elektron ke arahnya!] 

[Meriam El-Elektron? Pak, dia masih manusia.] 

[Apakah monster itu terlihat seperti manusia bagimu?] 

Petugas TP mempertanyakan perintah kapten mereka tetapi diam. 

Saat dia menebas peluru ultra-getar, dipastikan bahwa pria yang mereka hadapi bukanlah 
manusia. 

[Mulai menembak!] 

[Bagus!] 

Ketak! Ketak! 

Atas perintahnya, petugas TP yang tersisa menekan sesuatu pada senjata mereka, dan 
moncongnya berubah menjadi bentuk persegi memanjang dengan kondensasi biru muda di 
dalamnya. 

Gooooo! 

Dorongan! 

Dengan suara merobek udara, kilatan cahaya biru terbang keluar dari mereka dengan 
kecepatan tinggi. 

Ini adalah fenomena di mana partikel elektron menyebar. 

'Bahkan jika dia bisa menghentikan peluru itu, bahkan jika dia melampaui manusia, sinar 
ini ...' 

Woong! 

Dorongan! 

Ruang terdistorsi di mana balok bergerak ke arah, dan kemudian balok ditekuk. 

Balok-balok itu bergerak ke berbagai arah. 

'B-Baloknya dibelokkan?' 

Mata Mark melebar. 
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Ruang di sekitar Chun Yeowun juga telah terdistorsi. 

'Ruang terdistorsi?' 

Chun Yeowun, yang menyadari penyatuan dan pemadatan energi melalui pertempurannya 
dengan Ark Wui dan Dewa Pedang, dapat mendistorsi ruang dan menekuk balok untuk 
sementara. 

'Kurasa pengalaman memang penting.' 

Bibir Chun Yeowun membentuk senyuman tipis. 

Pach-chik! 

"Kuak!" 

"Ak!" 

Sayangnya, lima petugas TP terkena balok melengkung. 

Saat balok menembus pakaian mereka, mereka mati. 

Sekarang, hanya ada lima orang yang tersisa, tidak termasuk Mark, yang masih menginjak 
Chun Mu-seong. 

"Dia-Dia bukan manusia! Eukkk!" 

"Kita harus lari!" 

Ini adalah dua jenis perilaku yang ditunjukkan manusia ketika mereka takut. 

Salah satunya adalah berlari, dan yang lainnya adalah bergegas ke lawan tanpa rencana. 

Dududududu! 

Tiga petugas TP melepaskan tembakan ke arah Chun Yeowun. 

Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak akan berhasil, alasan mereka rusak. 

"D-DIEEEEEE!" 

Astaga! 

Peluru mereka berhenti tepat di depan Chun Yeowun. 

Kematian mereka tidak berbeda dengan petugas TP yang menembak lebih dulu. 

Peluru berhenti dan kemudian terbang kembali untuk mengenai pemiliknya. 
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Puput! 

"Kuak!" 

Ketika mereka bertiga jatuh, sesuatu berubah. 

Woong! 

'Hah?' 

Energi alam, yang telah diblokir secara tidak normal, mulai beredar secara alami lagi. 

[Pembatalan ruangwaktu telah dinonaktifkan.] 

Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika empat perangkat yang tertanam di empat arah 
dibongkar. 

Sepertinya ada alasan mengapa perangkat itu dirilis. 

Salah satu dari dua petugas TP menarik sesuatu dari pinggangnya. 

'Senjata?' 

Perangkat kecil dan bulat. 

Klik! Woong! 

Ketika petugas TP menekan bagian perangkat yang menonjol, ruang dan tubuh bergetar 
bersamaan dengan menghilang. 

'Apa? Dia menghilang?' 

Tidak tersembunyi. 

Benar-benar menghilang. 

Perangkat bulat kecil itu adalah paket waktu. 

Mata Chun Yeowun melihat petugas TP lainnya melakukan hal yang sama. 

Dia segera mengulurkan pedang yang dia kendalikan. 

Memotong! 

Paket waktu di tangan mereka dipotong menjadi dua. 

"Ah! Tidak!" 
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Pria itu berteriak, bingung. 

Pada saat yang sama, cahaya yang kuat melintas dari bola yang retak, dan meledak. 

Kwang! 

Daripada ledakan normal, ruang terdistorsi, dan kemudian tubuh pria itu terdistorsi 
dengan aneh. 

Retakan! 

"Kuak!" 

Dia menderita kematian yang tragis karena ledakan paket waktu. 

Chun Yeowun sebenarnya merasa kasihan pada pria itu. 

Karena dia tidak tahu apa-apa tentang paket waktu, masalahnya adalah dia mengira itu 
sebagai senjata dari masa depan. 

Sekarang yang tersisa hanyalah pemimpin mereka, Mark. 

"Sialan..." 

Dia mengutuk. 

Gugatan itu memiliki fungsi sembunyi-sembunyi, tetapi tidak ada gunanya sekarang. 

Chun Yeowun menatapnya, yang menginjak leher Chun Mu-seong. 

"Lepaskan kaki itu. Oke?" 

Atas peringatan Chun Yeowun, Mark berteriak sambil mengarahkan pistol ke kepala Chun 
Mu-seong. 

"J-Jangan bergerak! Jika kamu mencoba mengancamku, bahkan sedikit pun, aku akan 
melubangi kepalanya!" 

Dia tidak bisa membunuh Chun Yeowun. 

Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menggunakan paket waktu, tetapi jika Chun 
Yeowun ikut campur, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. 

"Bahkan tidak menggerakkan jari. Saya melihat Anda bergerak dan membunuh Patroli 
Waktu! Hanya..." 

Dorongan! 
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"Kak!" 

Darah menyembur keluar dari mulut Mark. 

Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. 

Tentunya pria itu berdiri diam, tetapi sesuatu telah menusuk hatinya. 

'B-Dia bahkan tidak menggerakkan jarinya ...' 

Dia sudah jatuh ke lantai. 

Dia tidak pernah bermimpi bahwa kematian akan mengunjunginya di tempat seperti itu. 

Sebelum dia menyadarinya, dia akhirnya mengutuk. 

"Ibu Fu..." 

Pak! 

Chun Yeowun, yang langsung mencapainya, mengambil pistol dari tangan Mark saat dia 
jatuh. 

Mengklik lidahnya, katanya. 

"Cih, jika kamu adalah anak yang berbakti kepada ibumu, kamu seharusnya tidak 
mengabaikan peringatanku." 

Source : 
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Chapter 475 
475: TP (3) 

'Saya melakukannya.' 

Dia menggunakan pedang hanya dengan pikirannya untuk pertama kalinya. 

Dia sadar akan jari-jarinya, tetapi Chun Yeowun berpikir untuk menusuk jantung di 
benaknya. 

Akibatnya, dia berhasil mewujudkan Pedang Hati. 

Pedang yang dikendalikan dengan hati dalam sekejap. 

Gedebuk! 

Chun Yeowun melihat senjata yang diambil pria TP dari sakunya sebelum jatuh. 

Itu terbuat dari logam dingin dan jauh lebih berat dari yang dia kira. 

Jauh lebih berat dari pedang. 

'Apakah mereka menggunakan ini untuk menyerang dengan kekuatan yang sama seperti 
sebelumnya?' 

Di antara orang-orang, tidak ada satu orang pun yang tampak terampil. 

Namun, pakaian dan senjata milik masa depan cukup berbahaya untuk memusnahkan 
seniman bela diri biasa. 

'Jika mereka bertekad dan lebih waspada, maka mereka bisa berada di suatu tempat yang 
dekat dengan level Master Unggul.' 

Jika terkena peluru ultra-getar atau sinar itu, bahkan seorang Superior Master bisa 
terbunuh. 

Apalagi kecepatan pelurunya luar biasa. 

Bahkan untuk melihat dengan mata telanjang pun sulit. 

'... jika seseorang yang tidak tahu apa-apa menggunakan ini. Hal-hal akan menjadi 
berbahaya.' 

TP dilatih, tetapi menurut standar seni bela diri, pelatihan mereka tidak cukup. 
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Chun Yeowun khawatir tentang hal itu. 

Tetap saja, karena dia membunuh mereka dan mendapatkan senjata dari masa depan, dia 
tidak berpikir hasilnya buruk. 

'Nano melakukan analisis untuk menyiapkan kontra ...' 

Itu dulu. 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

'!?' 

Suara itu berasal dari senjata di tangan Chun Yeowun. 

Namun tidak hanya itu, suara yang sama juga terdengar dari petugas TP yang meninggal. 

Dan suara itu terus menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 

[Peringatan! Bahaya! Buang senjatanya sekarang.] 

Dia bisa merasakan panas yang terlepas dari senjata itu. 

Desir! 

Atas peringatan Nano, yang bergema di kepalanya, Chun Yeowun melemparkan senjatanya 
ke langit. 

Bang! 

Saat dia melemparkannya, senjata itu meledak. 

Senjata lain di sekitar orang mati juga meledak, meninggalkan abu. 

Dan kemudian, seseorang berteriak. 

"Eukkkkk!" 

Itu adalah Chun Mu-seong. 

Saat dia berada di tanah, dia harus mendorong tubuh kapten yang mati, Mark, darinya. 

Pada saat itu, tubuh Mark diwarnai dengan cahaya terang. 

Dan cahaya itu segera berubah menjadi panas, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. 

Teriakan! 
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Begitu juga dengan tubuh lainnya. 

'Langkah yang disengaja untuk menghapus jejak?' 

Chun Yeowun mulai melepaskan es qi untuk mencegah tubuh terbakar. 

Jjjkkk! 

Tubuh Mark, yang terbakar, segera berubah menjadi balok es. 

Sepertinya pembakaran berhenti. 

Namun, 

Fihhhh! 

Bukan hanya kulit yang terbakar. Tubuh Mark terbakar dari dalam. Bahkan es pun 
berubah. Dagingnya berubah menjadi cairan dan meleleh. 

Itu adalah pemandangan yang membuat Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Saat itulah Chun Mu-seong berkata, 

"Huk... huk... leluhur. Petugas TP seharusnya dibakar secara otomatis jika terjadi kesalahan 
selama perjalanan waktu mereka atau meninggal." 

Langkah-langkah diambil agar jejak masa depan tidak tertinggal di masa lalu. 

Itu adalah tindakan yang wajar, tetapi bagi Chun Yeowun, sangat disayangkan mereka 
menghilang. 

"Leluhur!" 

Chun Mu-seong, yang nyaris tidak tenang, berbicara. 

"Ah, kamu luar biasa! Bahkan ayahku, Penguasa zaman kita, tidak akan mampu 
menghentikan peluru atau balok yang sangat bergetar itu!" 

Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat. 

Peluru dan balok bukanlah senjata yang bisa dihadapi manusia. 

Itu adalah senjata yang dibuat untuk menghadapi mereka yang memiliki kemampuan 
khusus, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa senjata itu bisa dihentikan dari jarak 
sedekat itu. 

'Untuk melihat perbedaan seperti itu.' 
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Mesin Nano generasi ke-7 disuntikkan ke tubuh Chun Yeowun. 

Namun, pada kenyataannya, Chun Yeowun yang sadar akan TP, tidak memanfaatkan fungsi 
Nano Machine. 

Dia telah menaklukkan mereka dengan kekuatannya sendiri. 

'Apakah mungkin untuk meningkatkan energi internal sebanyak ini hanya dalam lima 
tahun?' 

Itu menakjubkan. 

Bahkan Chun Mu-jin tidak bisa menghentikan peluru meskipun menghabiskan seluruh 
hidupnya menguasai seni bela diri. 

Namun, hanya dalam waktu lima tahun, Chun Yeowun tampaknya telah melampaui 
imajinasi mereka, sampai pada titik di mana Tingkat Master Ilahi dianggap konyol. 

'Ah... aku benar-benar penasaran.' 

Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak ingin memprovokasi Chun Yeowun. 

Ada satu hal yang bisa dia tebak. 

Ada catatan bahwa Dewa Pedang, yang telah mencapai Tingkat Master Surgawi, dapat 
menghancurkan musuh hanya dengan lambaian jarinya, saat ia menggunakan Bilah Hati. 

'Kalau begitu, leluhurku pasti telah mencapai Tingkat Guru Surgawi juga!' 

Woong! 

Ketika dia yakin bahwa Chun Yeowun telah mencapai Tingkat Master Surgawi, sebuah 
getaran menjalari tulang punggungnya. 

Sangat mengejutkan bahwa Chun Yeowun lebih kuat dari yang dia duga. 

Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. 

Tak! 

"Leluhur!" 

Chun Mu-seong berlutut dengan satu lutut dan membungkuk untuk menunjukkan rasa 
hormat. 

"Apa lagi yang harus kamu katakan?" 
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"Seperti yang baru saja Anda lihat, jika Anda melakukan perjalanan melalui waktu tanpa 
izin atau mencoba mengubah sejarah, kami dihentikan oleh TP." 

"Maksudmu penjaga itu?" 

Dia ingat bahwa Chun Mu-seong telah memanggil penjaga TP. 

Melihat bagaimana mereka bertindak, Chun Yeowun yakin bahwa daripada pakta non-
agresi, seniman bela diri berada di bawah penjaga ini di masa depan. 

"Di masa depan, tidak ada satu orang atau kelompok pun yang bisa menggulingkan suatu 
bangsa. Anda melihat senjata itu? Mereka sedang diproduksi secara massal di zaman saya." 

"Hm..." 

Itu bisa dimengerti. 

Jika senjata seperti itu digunakan oleh ribuan atau puluhan ribu orang, tidak ada alasan 
untuk merasa terancam oleh seniman bela diri. 

"Leluhur. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." 

Chun Mu-seong menundukkan kepalanya dan terus berbicara. 

"Tapi segera, mereka akan mengirim orang dengan peralatan yang tidak bisa dibandingkan 
dengan yang kamu lihat sekarang." 

Satu telah melarikan diri. 

Tentu saja, bahkan jika bukan itu masalahnya, koordinat ruang-waktu terakhir dari yang 
mati akan dicatat di markas. 

Jelas, mereka akan mengirim tim pelacak. 

Namun, Chun Yeowun tidak terganggu. 

"Apakah aku terlihat seperti aku takut pada mereka?" 

Jika musuh menargetkannya, dia akan melawan. 

Tentu saja, dia tahu bahwa Chun Yeowun tidak akan takut pada mereka. 

"Aku tidak tahu, tapi jika Gerbang Besar... ah." 

Chun Mu-seong tidak melanjutkan. 

Sepertinya dia sudah pergi terlalu jauh. 
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Karena Chun Yeowun berasal dari masa lalu, mereka tidak akan mengganggu, tetapi jika 
mereka menemukan Chun Mu-seong, mereka pasti akan membunuhnya. 

"Apa yang ingin Anda katakan?" 

"Leluhur. Setelah saya pergi, tolong menjauh dari tempat ini. Lagipula, tujuan mereka 
adalah menangkapku. Mereka mungkin mencari di daerah itu, tetapi tidak secara ekstensif. 
" 

Chun Mu-seong menebak bahwa TP akan datang lagi. 

Karena orang yang melarikan diri akan memberi mereka koordinat yang tepat, mereka 
akan segera mengejar. 

Tetapi jika dia kembali ke waktu aslinya, mereka tidak akan menemukan apa pun. 

Meskipun unit TP dimusnahkan, mereka akan menganggapnya tidak dapat diterima untuk 
membuat sumbu waktu baru. 

'Beruntung era ini tidak memiliki media atau web.' 

Jika ada hal seperti itu, mereka akan mencari Chun Yeowun dan menghapus ingatannya. 

Tentu saja, jika mereka menemukan keberadaan Mesin Nano generasi ke-7, mereka akan 
melacak Chun Yeowun dengan segala cara. 

Tak! 

Chun Mu-seong menyatukan tangannya dan membungkuk lagi. 

"Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan leluhur saya. Dan saya dengan tulus meminta 
maaf. Tolong ketahuilah bahwa meskipun saya bertindak kasar, itu demi kultus di masa 
depan. " 

Dengan kata-kata itu, Chun Mu-seong mencoba mengeluarkan time pack dari tas 
pinggangnya. 

Pada saat itu, Chun Yeowun meraih tasnya. 

Wheik! 

"Ah!" 

Satu-satunya paket waktu tersedot ke tangan Chun Yeowun. 

Awalnya, ada dua cadangan, tetapi hanya ada satu yang tersisa sekarang, dan dia 
membutuhkan itu untuk kembali ke masanya setelah pertemuan dengan Chun Yeowun. 
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"Ini untuk pergi ke masa depan?" 

Chun Yeowun bertanya sambil melihat perangkat bundar kecil itu. 

Dia melihat TP menggunakan ini. 

"Ya ya. Tolong tangani itu dengan hati-hati." 

"Saya pikir Anda mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari saya, jadi mengapa Anda sudah 
bergegas pulang? Mereka mengejar secepat itu?" 

Chun Mu-seong tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan. 

"Leluhur. Saya memiliki chip identitas yang tertanam di tubuh saya yang dapat dilacak oleh 
TP. Jika Anda tinggal bersama saya, mereka juga akan melacak Anda." 

"Sesuatu di dalam tubuhmu?" 

"... Iya. Saya ingin tinggal lebih lama dan memberi tahu Anda semua tentang masa depan... 
ugh!" 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chun Yeowun mendekatinya. 

Tubuh Chun Mu-seong menjadi kaku karena energi yang dikeluarkan Chun Yeowun. 

Tatak! 

"Ugh! Leluhur ini..." 

"Diam." 

Chun Yeowun meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. 

Dan memerintahkan Nano. 

'Nano, bisakah kamu melakukan pemindaian untuk menemukan chip identitas di 
tubuhnya?' 

[Mungkin. Aku akan memindai tubuh. Silakan gerakkan telapak tangan Anda ke arah yang 
ditunjukkan dalam augmented reality.] 

Dengan kata-kata itu, augmented reality terbuka. 

Dan arahnya ditandai dengan panah. 
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Saat Chun Yeowun perlahan menggerakkan telapak tangannya. Tubuh Chun Mu-seong 
sedang dipindai, dan itu berubah menjadi gambar tiga dimensi di depan mata Chun 
Yeowun. 

"A-Apakah kamu mencoba memindai tubuhku sekarang?" 

Melihat cahaya yang datang dari telapak tangan Chun Yeowun, Chun Mu-seong tahu apa 
yang sedang dilakukan. 

"Leluhur, sepertinya kamu mencoba menemukan chip identitas di tubuhku, tetapi itu 
mengalir melalui pembuluh darah ..." 

Ayah! 

"Hmm!" 

"Diam." 

Chun Yeowun menggunakan energinya untuk menutupi mulutnya. 

Tak lama, titik merah ditandai di bahu kanan. 

Ada sesuatu yang mikroskopis bergerak melalui pembuluh darah. 

[Mesin Nano generasi ke-5 dengan chip identitas telah ditemukan.] 

'Itu dia.' 

[Saat mendeteksi pemindaian, chip mencoba bergerak menuju jantung.] 

Seperti yang dikatakan Nano, titik merah itu mencoba bergerak cepat dari bahu ke jantung. 

'Bagaimana kita menyingkirkannya?' 

[Itu bisa dihentikan dengan EMP.] 

"Jadi, maksudmu sengatan listrik yang kuat." 

Chun Yeowun menunjuk ke bahu. 

Meretih! 

Pada saat yang sama, pedang tak terlihat yang sangat halus yang terbuat dari guntur qi 
terbentuk. 

Itu sangat dekat dengan jarum halus. 
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Itu hanya mungkin bagi Chun Yeowun, yang telah mencapai Tingkat Master Surgawi, untuk 
menangani qi dengan begitu bebas. 

'Nano. Bertujuan untuk itu.' 

[Ya, mengaktifkan sistem panel untuk pedang tak terlihat. Kunci target aktif.] 

Dudududu! 

Tanda panah diarahkan ke titik merah, mencoba mengunci. 

Chip itu bergerak cepat, tetapi akhirnya, Nano berhasil mengunci. 

Pada saat itu, 

Teriakan! 

Meretih! 

"Kuaak!" 

Chun Mu-seong mengerang kesakitan. 

Tidak peduli seberapa kecil pedang tak terlihat itu, itu adalah pedang yang menyimpan 
energi luar biasa, dan menembus pembuluh darah. Wajar jika dia merasakan sakit. 

Suara Nano bergema di kepala Chun Yeowun. 

[Penghapusan chip identitas berhasil.] 

Berbunyi! Bip Bip! 

Titik merah menghilang dari pemindaian. 

Dengan ekspresi puas, Chun Yeowun berbicara. 

Pada saat yang sama, Chun Mu-seong berteriak. 

"Seorang Leluhur! Jika kamu mencoba menusuk chip ID seperti itu, itu akan menghilangkan 
m..." 

"DIHAPUS." 

"Hah?" 

"Aku melepaskan chip identitas yang bergerak di nadimu." 

'!?' 
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Mendengar kata-kata itu, Chun Mu-seong bingung. 

Mesin Nano di tubuhnya tidak sebagus Gatelinium, tapi terbuat dari logam terkuat di planet 
ini, jadi tidak bisa dihentikan kecuali diberi gelombang EMP atau sengatan listrik yang kuat. 

"Lihat ini?" 

Chun Yeowun menunjuk ke udara. 

Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, Chun Mu-seong memakai spesifikasi. 

Dan kemudian dia memperbesarnya seribu kali ke tempat yang ditunjukkan Chun Yeowun. 

"Ya Tuhan..." 

Chip ID tertusuk dan rusak. 

Chun Mu-seong kehilangan kata-kata. 

Source : 
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Chapter 476 
476: Towards Hebei (1) 

Mesin Nano memiliki chip ID yang rusak dan dilepas. 

Itu berarti TP tidak bisa lagi melacaknya. 

Saat itulah Chun Mu-seong bertanya. 

"B-Bagaimana kamu memecahkannya?" 

Bahkan Dr. Baek pada masanya mengatakan bahwa Mesin Nano generasi ke-5 yang 
mengalir melalui pembuluh darahnya tidak dapat dihilangkan tanpa EMP atau sengatan 
listrik. 

Jika Mesin Nano di dalam tubuh hancur karena goncangan, itu akan berbahaya. 

"Saya menyingkirkannya dengan pedang tak terlihat yang terbuat dari guntur qi." 

Chun Mu-seong terkejut. 

Rasa sakit yang terus-menerus berdenyut setelah pedang menusuknya adalah qi guntur. 

Karena darah manusia bertindak seperti konduktor, listrik melewati seluruh tubuh. 

Namun, 

"Saya berhasil menyesuaikan qi guntur sehingga tidak sakit di tempat lain. Apakah semua 
pertanyaanmu sudah terjawab sekarang?" 

"Eh..." 

'Dia memikirkan itu?' 

Chun Mu-seong terdiam. 

Dalam hatinya, dia berpikir bahwa orang-orang di masa lalu pandai seni bela diri, tetapi 
sekarang dia menyadari seiring kemajuan peradaban, masa kini telah menurun. 

Chun Ma atau bahkan Chun Yeowun, mereka berdua adalah orang yang sangat baik dengan 
wawasan. 

"Sehat! Terus berbicara. Jadi apa rencanamu jika kamu gagal membawa Chun Ma ke masa 
depan?" 
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Chun Yeowun penasaran akan hal itu. 

'Jika chip ID dilepas, akan sulit untuk melacak saya.' 

Jika Chun Mu-seong berada di era masa depan, dia akan dengan mudah dilacak. 

Itu karena masa depan penuh dengan kamera dan gelombang elektromagnetik. 

Tapi sekarang di sini. 

Tidak peduli seberapa kuat TP itu, mereka tidak dapat mencari di seluruh wilayah Jianghu, 
dan bahkan jika mereka mencoba, mereka harus menyimpan perangkat mereka setiap saat. 

'Saya punya waktu.' 

Sudah diketahui bahwa dia melakukan perjalanan waktu, jadi dia harus menanggung 
situasinya. 

Dia harus memenuhi hal terakhir yang harus dia lakukan sebelum dia tertangkap. 

"... leluhur. Apakah tidak apa-apa untuk terus berbicara saat kita bergerak? " 

Bahkan jika tidak mungkin untuk dilacak, berbahaya untuk tetap berada di tempat yang 
sama. 

Tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi tidak perlu membuat situasi yang merepotkan juga, 
jadi Chun Yeowun terus berbicara dengan Chun Mu-seong sambil menuruni gunung. 

"Karena aku tidak bisa mengambil Chun Ma, pilihan selanjutnya adalah kamu, leluhurku. 
Anda adalah yang terbaik berikutnya. " 

Saat dia berkata, Chun Mu-seong memandang ke arahnya. 

Namun, Chun Yeowun tidak merasa senang. 

Itu adalah sesuatu yang dia tebak secara kasar. 

"Tapi itu juga gagal. Saya menggunakan semua paket waktu. Saya hanya punya satu yang 
tersisa, dan tanpa itu, saya tidak bisa kembali." 

Chun Mu-seong berbicara sambil mengetuk tas persegi di pinggangnya. 

Dia telah datang ke masa lalu dengan tekad untuk mempertaruhkan nyawanya, tetapi jika 
dia akan mati, dia lebih baik mati pada waktunya. 

"Itulah sebabnya aku harus menggunakan rencana terakhir." 
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Rencana terakhir adalah metode yang telah disiapkan oleh Dr. Baek. 

Chun Mu-seong mengeluarkan perangkat dari tas dan berkata. 

"Mesin Nano di tubuh nenek moyang saya adalah model generasi ke-7 dan satu-satunya, 
dan dapat dikendalikan dengan perangkat ini." 

Bagian dari Gatelinium dimasukkan ke dalam perangkat. 

Itu adalah satu-satunya perangkat yang mampu menyalin informasi dari tubuh Chun 
Yeowun yang memegang Mesin Nano generasi ke-7. 

"Kamu tahu bahwa aku bisa memindahkan semua data yang dianalisis ke pengontrol utama 
sehingga kamu bisa menyalin hal-hal seperti seni bela diri dan formasi." 

"... Saya minta maaf. Saya seharusnya meminta izin Anda terlebih dahulu, tetapi saya 
kehabisan waktu. " 

Itu adalah pilihan yang tak terhindarkan bagi Chun Mu-seong, yang tidak bisa tinggal lama 
di satu tempat. 

Dia mencoba untuk kembali ke waktunya setelah dengan cepat mengekstraksi data. 

Tentu saja, itu ternyata tidak mungkin. 

"Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu-satunya yang saya tahu adalah perangkat 
mengalami kesalahan." 

Perangkat rusak. 

Jelas, Mesin Nano di tubuh Chun Yeowun telah memblokir perintah dari pengendali utama. 

Kecuali jika Mesin Nano dikeluarkan secara paksa dari tubuh dan diprogram ulang, saat ini 
mesin tersebut tidak dapat diganggu oleh siapa pun. 

'Ini diprogram untuk menghancurkan diri sendiri secara otomatis ketika keluar dari tubuh 
... itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh leluhur.' 

Tidak ada yang bisa dilakukan. 

Akan lebih baik jika data yang dikonversi diunggah ke drive utama Sky Corporation 
sebelum kembali ke masa depan, tetapi hal-hal tidak berubah seperti itu. 

Pada saat itu, Chun Yeowun berhenti. 

"Setelah mendengarkan cerita Anda, saya pikir saya memiliki gambaran kasar tentang apa 
yang akan terjadi di masa depan." 
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"Ya?" 

"Seni bela diri pada dasarnya berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi jika Anda 
kembali ke masa lalu dan mencoba untuk menduplikasi seni bela diri, itu berarti seni bela 
diri kultus telah hilang di masa depan. 

'!?' 

Mata Chun Mu-seong melebar. 

Dia bahkan belum membicarakan tentang Ordo Setan Langit, tapi Chun Yeowun sudah 
mengetahuinya. 

Itu memalukan, seolah-olah generasi masa depan dipanggil. 

"... bagaimana kamu tahu itu?" 

"Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki posisi yang setara dengan seorang penatua di 
zaman kita. Tapi bukankah seorang penatua hanya seorang Super Master?" 

Level Super Master tidak rendah. 

Namun, jika dilihat dari tingkat masa lalu Ordo Setan Langit, itu dianggap buruk. 

Wajah Chun Mu-seong memerah. 

Pada masanya, mencapai Level Super Master adalah pencapaian yang luar biasa. 

"Bahkan jika itu bukan apa-apa, akankah kami melihatmu?" 

"Apa?" 

Chun Mu-seong bingung karenanya. 

Kemudian Chun Yeowun kembali padanya dan berbicara. 

"Serang aku dengan teknik terbaik yang kamu miliki. Jika Anda adalah putra Tuhan, itu 
berarti Anda pasti telah belajar banyak hal dari Tuhan Anda, bukan? " 

"Aku, bagaimana aku bisa melakukan itu pada leluhurku ..." 

Chun Mu-seong melihat kekuatan Chun Yeowun tepat di depan matanya. 

Dia berada di level dimana Chun Mu-seong bukanlah apa-apa. 

Itu memalukan. 
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"Jangan bertingkah konyol. Bukankah kamu baru saja mencoba mengendalikan Nano dan 
menahan tubuhku? Jangan bertingkah seperti ini dan datanglah." 

Mendengar kata-kata keras kepala Chun Yeowun, Chun Mu-seong menundukkan 
kepalanya. 

Ada perbedaan yang jelas dalam keterampilan, dan dia pikir ini buang-buang waktu, tetapi 
dia tidak bisa mengabaikan kata-kata leluhurnya. 

"Baiklah. Aku tidak membawa senjata apapun padaku..." 

Retakan! 

Chun Mu-seong mematahkan cabang. 

Chun Yeowun masih menatapnya. 

"Awal." 

"Ya!" 

apa! 

Dengan kata-kata itu, Chun Mu-seong mulai mempersempit jarak antara dia dan Chun 
Yeowun. 

Chun Yeowun, yang melihat langkah dan gerakannya, mengerutkan kening. 

Dia pasti menyuruh pria itu untuk melakukan teknik terbaiknya, tapi ini bukan Kekuatan 
Pedang Setan Langit, juga bukan versi lengkap dari Kekuatan Pedang Setan Langit. 

Tata! 

Lebih banyak cabang patah saat Chun Mu-seong mempersempit jarak. 

Pedang yang terdiri dari dua belas bentuk berbeda dengan tajam menargetkan tubuh Chun 
Yeowun. 

Chachachacha! 

'Apakah kamu tidak akan menghindarinya?' 

Chun Mu-seong bingung. 

Chun Yeowun tidak bergerak. 

Ada saat ketika Chun Mu-seong berpikir untuk menghentikan tekniknya. 
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Pak! 

"Huk!" 

Chun Yeowun meraih pergelangan tangan yang memegang pedang. 

Itu bukan pedang yang sebenarnya, hanya sebuah cabang, tapi itu masih berbahaya karena 
sarat dengan energi, tapi Chun Yeowun menangkapnya terlalu mudah. 

"Seorang Leluhur?" 

"Apakah kamu akan mengklaim bahwa ini adalah apa yang digunakan oleh Tuhan?" 

"... Maaf, tapi ini adalah Kekuatan Pedang Setan Langit." 

Chun Yeowun tidak mengerti apa yang dia dengar. 

Dia hanya menggelengkan kepalanya. 

'Ha! Ini adalah tingkat mengikuti sesuatu?' 

Dia tidak bisa tidak kecewa. 

Ini hanyalah tiruan dari Kekuatan Pedang Setan Langit, yang telah dia pulihkan. 

Seolah-olah seseorang melihatnya, menirunya, dan membuka energi dan bentuknya 
sendiri. 

"Ini kacau." 

"Yah, kecuali grup Blade Six, yang merupakan yang terbaik di zamanku..." 

"Apakah kamu sudah gila?" 

Pak! 

Chun Yeowun melepaskan pergelangan tangan yang dia pegang. 

Chun Mu-seong juga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, setidaknya tidak kepada 
leluhurnya. 

"... Saya minta maaf." 

"Ada desas-desus bahwa mereka mengambil data militer." 

"Untuk menghidupkan kembali kelompok kami atau bahkan sekte, kami memutuskan 
bahwa satu-satunya cara bagi kami untuk berkembang adalah dengan memulihkan seni 
bela diri yang telah dipraktikkan." 
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Chun Mu-seong berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang Blade Enam. 

Jika demikian, satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Ordo Setan Langit adalah 
dengan mempelajari seni bela diri sejak mereka paling berkembang. 

Melihat Chun Mu-seong, pikir Chun Yeowun. 

'Dari apa yang saya ketahui tentang masa depan, jelas bahwa seni bela diri kultus hilang.' 

Sangat jelas bahwa dia bahkan tidak membutuhkan penjelasan. 

Itu pasti pekerjaan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang. 

Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa mereka tidak sepenuhnya memusnahkan sekte itu 
meskipun itu berubah menjadi kelompok yang bisa mengendalikan masa depan. 

'Aku ingin kembali ke masa ketika orang itu ada dan terbalik ...' 

Seperti yang dikatakan Chun Ma, masa depan adalah milik keturunan. 

Bahkan jika dia mencoba menyelesaikannya, dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. 

Terlebih lagi, dari kata-kata Chun Mu-seong, Dewa Pedang telah mengubah masa lalu dan 
menjadi penguasa abadi dari banyak kapak waktu. 

'Ada berbagai sumbu waktu, tetapi tidak semua masa depan dapat diubah.' 

Dan dia tidak menyukai masa depan di mana Dewa Pedang menang, tetapi dengan begitu 
banyak sumbu waktu yang berbeda, ada begitu banyak masa depan yang berbeda. 

"Tapi aku berutang padanya." 

Dengan satu atau lain cara, Chun Yeowun memang menerima bantuan dari keturunannya. 

Tanpa Nano, dia tidak mungkin lolos dari begitu banyak krisis. 

'Kalau begitu, aku juga harus memberi orang ini kesempatan.' 

Chun Yeowun membuat keputusan. 

"Besar. Anda datang ke sini dengan tekad untuk merevitalisasi kultus, jadi saya akan 
memberikan apa yang Anda inginkan." 

"Hah? Apa itu?" 

"Aku akan mengajarimu seni bela diri." 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Chun Mu-seong bertanya dengan suara gemetar. 
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"Maksudmu, kamu akan mengajariku seni bela diri?" 

"Ya. Dengan seni bela diri yang menyedihkan itu, bagaimana Anda berencana bertarung 
dengan Klan Bela Diri Enam Dewa Pedang di masa depan? 

Chun Yeowun memutuskan bahwa karena chip ID telah dihapus, keturunannya tidak dapat 
dilacak, jadi ada baiknya menghabiskan waktu mengajarinya. 

Tentu saja, bahkan jika TP muncul, Chun Yeowun berencana untuk berurusan dengan 
mereka. 

Dia bersedia mengambil risiko dan membantu. 

Gedebuk! 

Chun Mu-seong membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. 

"Terima kasih. Leluhur, bagaimana saya harus membalas budi ini ... " 

Woong! 

Namun, dia dibangkitkan oleh energi Chun Yeowun saat dia berbicara. 

"Tidak harus. "Aku hanya membayarmu kembali untuk apa yang kamu lakukan untukku." 

"Ahhh!" 

Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. 

Wajar jika dia gembira. Dia diajar oleh leluhurnya, seorang Guru Surgawi. 

Chun Yeowun tersenyum dan berbicara, 

"Jangan terlalu suka ini. Jika Anda ingin naik level dalam waktu singkat, pengajarannya 
tidak akan terlalu ramah. " 

"... maaf?" 

Tidak butuh waktu lama bagi Chun Mu-seong untuk menyadarinya. 

[Tahun M. 2941.xx.xx] 

Sebuah ruang di mana lokasi pastinya tidak diketahui. 

Di tempat yang cukup luas, peralatan canggih dipasang di semua tempat. 

Di sana, seorang pria paruh baya dengan kumis dan jas putih duduk bersila di kursi, 
menonton sesuatu dengan TP pirang muda. 
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Apa yang mereka lihat adalah sebuah video. 

Pria itu, yang tidak mengalihkan pandangannya dari video itu, berbicara. 

"Jeda." 

Video dijeda. 

Pria paruh baya itu menunjuk ke monitor dan berkata. 

"Perbesar itu. Tunjukkan padaku matanya." 

[Pembesaran gambar.] 

Bagian yang ditunjuk oleh pria itu menjadi sangat besar. 

Wajah yang memenuhi monitor adalah Chun Yeowun. 

"Perbesar kedua mata." 

[Ya.] 

Setelah perintah dikeluarkan, mata Chun Yeowun diperlihatkan. 

Namun, dua mata Chun Yeowun yang membesar memiliki partikel putih di dalamnya. 

Melihat itu, TP pirang itu berteriak. 

"I-Ini!" 

"Dia membuka augmented reality." 

Tak! 

Pria paruh baya itu menjentikkan jarinya dan bangkit dari kursi. 

Dan berbicara dengan TP pirang. 

"Itu. Dugaanku benar." 

"Kepala benar! Kamu benar-benar! Saya pikir itu aneh ketika dia melihat kami dalam mode 
sembunyi-sembunyi. " 

TP pirang adalah orang yang melarikan diri dari Chun Yeowun. 

Pria paruh baya itu meletakkan jarinya di monitor dan mengecilkan gambar untuk melihat 
Chun Yeowun. 
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Dia menatap Chun Yeowun dengan saksama dan berbicara. 

"Mesin Nano... Aku tidak tahu trik apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikannya, 
tapi mereka menyuntikkannya ke seseorang dari masa lalu. Kode Oranye. Panggil 
komandan masing-masing unit Pasukan Khusus. " 

"Pasukan khusus! Roger!" 

Source : 
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Chapter 477 
477: Towards Hebei (2) 

Awalnya, mereka adalah anggota sekte yang ingin membangun tenda di dekat Gunung 
Changbai. 

Namun, atas perintah Tuan Chun Yeowun, yang bergabung dengan mereka kemudian, 
tenda yang setengah jadi dibersihkan, dan mereka pindah ke barat laut tanpa istirahat. 

Setelah bergerak tanpa henti selama dua hari, mereka dapat mencapai bagian barat 
provinsi Liaoning. 

Malam kedua, Chun Yeowun, yang memutuskan bahwa mereka terlalu jauh dari Gunung 
Changbai, memerintahkan agar kamp dipindahkan dan mengambil tindakan agar dia bisa 
beristirahat malam itu. 

"Ugh, rasanya telapak kakiku terbakar." 

"... Aku lelah." 

"Anda! Jangan letakkan mereka di tanah. Jika Anda ingin beristirahat dengan cepat, maka 
kencangkan dengan batu. " 

"Y-Ya!" 

Atas desakan letnan Hu Bong, para pemuja yang duduk di tanah dengan cepat bangkit. 

Tidak peduli seberapa terampil mereka dalam seni bela diri, mereka tidak bisa tidur 
nyenyak selama dua hari. Mereka kelelahan. 

Sebagian besar dari mereka tampak lelah. 

Jika barak dibangun sebelumnya, mereka pasti sudah tertidur. 

'Hm.' 

Chun Yeowun merasa kasihan melihat anak buahnya yang sedang bekerja. 

Tetap saja, dia tidak bisa menahannya. 

Dia tidak takut pada TP, tetapi mereka akan muncul dengan persiapan yang matang jika 
mereka benar-benar melakukannya. Itulah yang Chun Mu-seong peringatkan padanya. 

[Leluhur.] 
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Ketika dia melihat ke tempat dia menerima pesan telepati, dia melihat ke arah Chun Mu-
seong. 

Meskipun rambutnya pendek untuk seorang seniman bela diri, dia terlihat dekat dengan 
pria zaman mereka begitu dia mengganti pakaiannya. 

Chun Mu-seong secara alami bergabung dengan mereka dengan dalih bergabung dengan 
Ordo Setan Langit. 

Mun Ku mengenalinya, tetapi atas permintaan Chun Yeowun, dia memutuskan untuk tetap 
diam. 

[Apakah kamu menghafal semuanya?] 

[Saya telah mengingat semua yang Anda tunjukkan kepada saya.] 

'Yang pintar.' 

Chun Mu-seong lebih pintar dari yang dia kira. 

Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghafal apa yang diajarkan Chun Yeowun. 

Karena tidak mudah untuk mewariskan seni bela diri saat bepergian, Chun Yeowun 
memberinya beberapa petunjuk tentang energi internal. 

Dan dia sudah menghafal enam teknik seni bela diri bersama dengan penguatan energi 
internal. 

'Dia harus menghafal 10 teknik kultus lagi dan kemudian 24 Pedang Iblis dan akhirnya 
Kekuatan Pedang Iblis Langit.' 

Chun Mu-seong beruntung. 

Berkat Mesin Nano di dalam Chun Yeowun, dia berhasil mendapatkan informasi tentang 
sekitar 6% seni bela diri sekte tersebut. 

Chun Yeowun akan memilih teknik yang paling menonjol dan membuatnya menghafalnya. 

Chun Mu-seong skeptis ketika dia mendengar bahwa Chun Yeowun akan mengajarinya. 

Namun, 

[Tidak adil jika hanya kamu yang menjadi lebih kuat.] 

[Ah...] 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Untuk menghidupkan kembali Ordo Setan Langit, bukan hanya dia, tetapi semua orang 
harus mengembangkan keterampilan mereka. 

Dia mendengar bahwa di Perusahaan Langit, yang merupakan nama masa depan Ordo 
Setan Langit, hampir tidak ada yang melewati Level Master. 

Itu benar-benar berita yang mengejutkan. 

Dan yang paling berbakat dikatakan hanya mencapai level Super Master. 

[Di antara mereka yang berhasil dalam garis keturunan yang sama denganku, hanya ada 
beberapa orang lain selain para Lord yang mencapai Level Super Master. Leluhur.] 

[... dari apa yang Anda katakan, Tuan atau ketua atau apa pun, adalah Master Super 
Puncak.] 

[Itu benar.] 

Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mempersempit jarak antara mereka dan Klan Bela 
Diri Enam Dewa Pedang di masa depan. 

Tapi dia mendengarkan kata-kata Chun Mu-seong, dan dia tahu bahwa di masa depan, seni 
bela diri bukanlah satu-satunya cara untuk bersaing. 

Dikatakan bahwa ada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta senjata terbaru, yang memiliki 
pengaruh besar. 

Selain itu, dia mengatakan bahwa beberapa kelompok bergerak selain Klan Bela Diri Enam 
Dewa Pedang karena ada berbagai hal selain seni bela diri. 

[Saya benar-benar malu, tetapi kami hanya dapat melanjutkan warisan dengan 
berinvestasi di Nano dan berbagai teknologi lainnya.] 

Menurut Chun Mu-seong, Sky Corporation dianggap yang terbaik di dunia dalam hal 
teknologi nano. 

Dan berdasarkan penelitian mereka, dihasilkan Mesin Nano generasi ke-7 di tubuh Chun 
Yeowun. 

Chun Mu-seong mengirim pesan. 

[Hmm, leluhur. Jadi, apakah saya diajari seni bela diri leluhur saya hari ini?] 

Dia mengerti alasan untuk mewariskan seni bela diri, tetapi dia sangat ingin mempelajari 
Kekuatan Pedang Setan Langit, yang didedikasikan untuk para Penguasa kultus. 
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Sebelum menuruni Gunung Changbai, Chun Yeowun menunjukkan kepadanya Kekuatan 
Pedang Setan Langit. 

Chun Mu-seong, yang melihat itu, tercengang. 

Di depan apa yang baru saja ditampilkan Chun Yeowun, semua yang dia pelajari sejauh ini 
tampak seperti permainan anak-anak. Dia bahkan tidak bisa menyebut teknik ini sebagai 
teknik pedang. 

"Aku ingin belajar secepat itu." 

Dia senang, tapi sayangnya, itu tidak termasuk dalam rencana Chun Yeowun. 

[Tidak. Malam ini, saya akan mengajari Anda cara menggunakan Pedang Ilusi dari Klan Ilusi 
Hantu, salah satu klan teratas di kultus kami, dan cara menggunakan energi internal, jadi 
hafalkan dan kembangkan.] 

[Ah...] 

Chun Mu-seong mau tidak mau menunjukkan kekecewaannya. 

Saat mereka berkemah, dia berharap bahwa dia akan menerima pelatihan seni bela diri 
dari Chun Yeowun. 

Tapi Chun Yeowun sepertinya punya rencana lain. 

'Aku tidak bisa berbicara dengan Mun Ku dengan baik.' 

Sepertinya Mun Ku sedang hamil. 

Itu belum diberitahukan kepada siapa pun. 

Meskipun dia telah berbicara dengannya selama dua hari terakhir, Chun Yeowun tidak bisa 
tidak merasa khawatir karena tidak bisa merawat mereka. 

Dia adalah seseorang yang memiliki posisi resmi, dan sekarang dia harus memperhatikan 
anak mereka. 

Jika dia bisa, dia ingin dia kembali ke kultus, namun dia tidak bisa melepaskan tangannya 
karena dia tidak tahu di mana Dewa Pedang bersembunyi. 

[Kamu belum tidur selama dua hari, istirahatlah dan hafalkan apa yang aku ajarkan 
padamu.] 

[...Ya.] 

Chun Mu-seong pergi sambil bergumam pelan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Melihat itu, Chun Yeowun tersenyum. 

Dia tahu betapa termotivasinya pria itu, tetapi dia juga tahu bahwa lengannya yang patah 
belum sembuh sepenuhnya, jadi tidak mungkin dia mengajarinya seni bela diri. 

'Lengan yang patah itu akan menjadi lebih baik setelah dia mengendalikan internya ...' 

Shrek! 

Saat itulah, seorang pria mengenakan topeng unik muncul di sebelahnya. 

Itu adalah Penjaga Agung, Marakim. 

Di tangan Marakim, ada sesuatu seperti nampan yang dilapisi kain. 

"Tuan." 

"Penjaga Hebat!" 

Wajah Chun Yeowun menjadi cerah. 

Itu adalah teh yang dia tunggu-tunggu. 

Menunjukkan nampan, Marakim berbicara. 

"Aku membawa apa yang kamu katakan. Itu mendingin dengan cepat. Saya pikir itu bisa 
dihangatkan lagi. Saya dapat memberi tahu para pemuja untuk mempersiapkannya dan 
membawanya kembali ke sepuluh Lord ... " 

"Tidak. Aku akan mengambilnya dari sini." 

"Hah?" 

Marakim bingung, tetapi Chun Yeowun hanya meraih nampan dan berjalan pergi. 

Dia berjalan menuju barak tempat Mun Ku tinggal. 

Dan saat itulah seseorang memanggil Marakim. 

"Penjaga Hebat." 

"Ah! Mantan Tuan!" 

Itu adalah Chun Inji. 

Di sebelahnya adalah Hu Bong, yang tampaknya telah membimbing Chun Inji ke tempat 
mereka berada. 
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"Eh? Tuhan ada di sini beberapa saat yang lalu." 

Bingung, Hu Bong bertanya kepada Great Guardian. 

"Penjaga Hebat. Pernahkah Anda melihat Tuhan kita?" 

Saat itu, Marakim menunjuk ke barak Mun Ku dan berbicara. 

"Tuhan baru saja pergi ke barak Lady Mun. Hmm." 

Mendengar kata-kata itu, mantan Lord Chun Inji tersenyum cerah dan mengangguk. 

Dia tahu bahwa Chun Yeowun dan Mun Ku telah menjalin hubungan untuk sementara 
waktu. 

Tentu saja, tidak ada satu pun anggota sekte yang tidak tahu apa yang terjadi di antara 
mereka berdua. 

"Tuhan kita terlalu berlebihan. Pergi ke sana segera setelah barak berdiri. Hehehe." 

'... luar biasa.' 

Melihat bagaimana Hu Bong tersenyum seperti orang bodoh, Marakim menggelengkan 
kepalanya. 

Hu Bong adalah satu-satunya yang bisa lolos dengan mengatakan hal seperti itu di depan 
Chun Inji. 

Dia harus berani melewati garis sempit itu. 

"Jika itu sesuatu yang mendesak, saya dapat memberi tahu Tuhan ..." 

Mendengar kata-kata Marakim, Chun Inji melambaikan tangannya sambil berkata. 

"Hehehe, tinggalkan mereka sendiri. Orang tua ini tidak sebodoh itu. Tapi, kemana saja 
kamu seharian ini?" 

Pagi-pagi sekali, dia melihat Chun Yeowun memberi perintah pada Marakim. 

Chun Inji yang penasaran, bertanya-tanya. 

"Ahh, Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang istimewa yang ingin dia makan, jadi aku 
pergi untuk mengambilnya." 

"Sesuatu yang ingin dia makan?" 

Chun Inji mengerutkan kening. 
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Itu karena dia tidak tahu perintah apa yang diberikan kepada Marakim. 

Sepertinya Chun Yeowun tidak memiliki nafsu makan seperti itu, jadi itu mengejutkan. 

"Huhuhu, dia memberi perintah seperti itu? Apakah ada desa di dekat sini?" 

"Saya beruntung ada desa sekitar 80 mil barat laut. Di sana saya dapat menemukan buah 
persik kering, sup bebek, dan kue beras." 

"Dia meminta buah juga? Yang itu terlalu banyak." 

Chun Inji berpikir itu aneh. 

Mengapa Chun Yeowun mengirim Marakim ke tempat yang begitu jauh hanya untuk 
mendapatkan beberapa buah. 

'Ketika saya melihat ini, dia masih muda.' 

Tentu saja Chun Yeowun telah melakukan banyak hal hebat, tapi dia masih muda, sangat 
muda. 

"Wah." 

Hu Bong berseru pada item makanan. 

Akhir-akhir ini, yang dia makan hanyalah bahan kering dan kismis. Mendengarkan 
hidangan baru membuatnya lapar. 

Melihat barak Mun Ku dengan iri, dia bergumam. 

"Eh, aku cemburu. Berkat pria yang begitu kuat di sisinya, Mun Ku bisa makan segala 
macam hal. Dia bahkan bertambah berat akhir-akhir ini, dan perutnya juga tampak 
menonjol. Akan lebih baik baginya untuk makan sedikit dan menyerahkan sisanya 
kepadaku. Hehehe." 

'!?' 

Begitu Hu Bong mengatakan itu, baik Chun Inji maupun Marakim memandangnya. 

Hu Bong, yang tidak tahu mengapa bingung. 

"K-Kenapa kau menatapku seperti itu?" 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Hah? ... itu ... akan menyenangkan untuk meninggalkan sisanya, tapi aku tidak 
memaksanya, aku hanya tidak bisa memakan dendeng..." 
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"Tidak! Apa yang kamu katakan sebelumnya." 

"... perut Mun Ku itu sepertinya bertambah berat... tidak, aku tidak mengerti! Kenapa kamu 
menjadi seperti ini? Apa aku mengatakan sesuatu..." 

Meninggalkan Hu Bong, Chun Inji bergerak. 

Tiba-tiba, dia bergerak menuju barak tempat Mun Ku tinggal. 

Bukan hanya Chun Inji, Marakim juga mengikutinya. 

Hu Bong, yang melihat itu, bingung. 

"Mengapa?" 

Hu Bong masih tidak tahu sama sekali. 

Sementara itu, di dalam barak Mun Ku, Chun Yeowun meletakkan tangannya di perutnya, 
sementara Mun Ku menutupi wajahnya dengan perasaan malu. 

Suara Nano menggema di telinganya. 

[Telah dikonfirmasi menjadi laki-laki. Selamat. Sebagai hasil dari diagnosis ultrasound, 
diperkirakan sekitar tujuh belas minggu...] 

Dia tidak bisa mendengar suara Nano lagi. 

Dia meletakkan tangannya di perutnya untuk mengetahui kondisi anak dan ibunya, tetapi 
dia menemukan beberapa berita yang tidak terduga. 

Ba-buang! Ba-buang! 

Detak jantung kecil. 

Dan itu belum semuanya. 

Augmented reality terbuka di matanya, dan dia bisa melihat bentuk anaknya. 

'Aah ...' 

Kegembiraan yang tumbuh dalam dirinya tidak hilang. 

Merupakan pengalaman yang aneh bagi Chun Yeowun untuk dapat melihat anaknya 
sendiri, yang bahkan belum memasuki dunia. 

'Jadi ini anak saya?' 

Dia terjebak dalam perasaan aneh itu. 
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Ia tersadar lagi bahwa ia akan menjadi seorang ayah. 

"Ahh. Tuhan, sampai kapan kau akan menyentuhku seperti itu?" 

Mun Ku bertanya dengan wajah memerah. 

Chun Yeowun membelai rambutnya dengan lembut. 

"Maaf. Aku bisa mendengar detak jantungnya dengan sangat jelas, hanya sedikit lagi... ah!" 

Saat itu, wajah Chun Yeowun tiba-tiba menjadi kesal, membuat Mun Ku bertanya. 

"Apa itu?" 

Chun Yeowun menarik napas dalam-dalam. 

Dia menurunkan pakaian Mun Ku yang digulung di atas perutnya dan mencapai pintu 
masuk barak. 

Dan, 

Pindah! 

Di pintu masuk tenda, beberapa orang berdiri. 

'!?' 

Wajah Mun Ku menjadi kaku. 

Mereka adalah Chun Inji, Marakim, Hu Bong, dan bahkan Enam Pedang. 

Masing-masing dari mereka datang ke sini, tetapi mereka tidak bisa memasuki barak. 

Mereka sedang menunggu seseorang untuk membukanya, dan ketika itu selesai, mereka 
tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. 

'Ini...' 

Sepertinya apa yang mereka dengar itu benar. 

Mereka bersikap senormal mungkin agar tidak membebani Mun Ku. 

Chun Yeowun bahkan tidak yakin harus berkata apa, tapi Hu Bong tiba-tiba berlutut 
dengan satu lutut dan berteriak dengan senyum konyol di wajahnya. 

"Tuan. Selamat!" 

Begitu dia mengatakan itu, semua orang berlutut dan berteriak. 
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"Tuan. Selamat!" 

Tiba-tiba, mereka yang bekerja di dekat barak juga berlutut. 

Chun Inji dengan malu-malu terbatuk sedikit, 

"Hm, selamat untuk kalian berdua." 

Mereka kemudian mengerti bahwa berita tentang Chun Yeowun dan Mun Ku memiliki anak 
terungkap. 

"Ackck!" 

Mun Ku, tidak dapat memprosesnya, menundukkan kepalanya. 

Dia senang, tetapi dia selalu malu ketika terlalu banyak orang yang memperhatikannya. 

"Tidak ada yang bisa dilakukan." 

Itu memalukan bahwa mereka semua tahu, tetapi karena sudah keluar, Chun Yeowun 
memutuskan untuk menerimanya, jadi dia berjalan menuju Chun Inji dan memutuskan 
untuk berbicara kepada semua orang. 

"Kakek. Dan semua orang..." 

Itu dulu. 

Kejut! 

Chun Yeowun menatap langit malam yang gelap di arah tenggara. 

Dan suara Nano menyapanya lagi. 

[Peringatan! Peringatan! Benda terbang terdeteksi di udara, jarak 2 km.] 

'Objek terbang?' 

Source : 
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Chapter 478 
478: Special Forces (1) 

[AD. Tahun. 2941.xx.xx] 

Lokasi yang tampak seperti ruang konferensi. 

Dengan meja bundar tepat di tengahnya. 

Di meja, seorang pria paruh baya dengan kumis dan jubah putih duduk di atas, lalu ada 
lima orang berseragam dengan desain bulan dan bintang di atasnya. 

Namun, kecuali pria paruh baya itu, tidak satupun dari mereka yang nyata. 

Woong! 

Sebuah balok diproyeksikan ke bawah dari perangkat yang dipasang di langit-langit, 
gambar 3 dimensi. 

Orang-orang dapat menghadiri pertemuan melalui itu. 

Pria paruh baya itu berbicara sambil menunjuk ke layar yang ada di belakangnya. 

"Apakah kamu mengerti?" 

Di antara gambar 3D, seorang pria botak dengan penutup mata hitam di mata kirinya 
membuka mulutnya. 

"Saya minta maaf, tetapi haruskah kita benar-benar menganggap ini sebagai Kode Oranye? 
Saya pikir ini Kode Biru atau Kuning. " 

Pria botak itu tidak menyangka bahwa gambar yang ditampilkan begitu menarik perhatian. 

Dia tidak berpikir bahwa situasinya seserius itu. 

Pria paruh baya berkumis yang mendengarkan itu berbicara sambil mengarahkan laser di 
tangannya ke monitor di belakangnya. 

"Seperti yang kamu lihat, semua orang menyadari bahwa ada Mesin Nano di dalam 
tubuhnya, kan?" 

Mata orang dalam gambar diperbesar sehingga orang lain dapat melihat dengan jelas. 

Partikel putih yang tergantung di pupil mereka. 
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"Melihat itu augmented reality, itu pasti Mesin Nano. Tapi, seperti yang dikatakan kapten 
Pasukan Khusus, Hugo, haruskah sekarang kita mengirim unit lain dengan peralatan yang 
sama sambil mempertimbangkan ini sebagai Code Blue?" 

Di sebelah pria botak, seorang pria kulit hitam berseragam biru berbicara. 

Kode Oranye adalah prioritas tertinggi kedua, di bawah Kode Merah, di TP. 

Dan itu berarti sejak saat itu, pasukan khusus dapat dikerahkan. 

"Kapten Pasukan Khusus, Takuya. Seberapa jauh laporannya? " 

"Saya mendengar bahwa unit patroli yang dikirim ke koordinat itu dimusnahkan." 

"Apakah kamu ingin meminta Kode Biru meskipun ada informasi baru?" 

"Komandan. Jika seniman bela diri memiliki Mesin Nano khusus untuk pertempuran di 
dalam dirinya, mungkin seluruh unit akan terbunuh. Dan ada kemungkinan membocorkan 
informasi..." 

Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gambar yang diperbesar di monitor kembali 
ke ukuran aslinya dan mulai diputar. 

Lima kapten Pasukan Khusus melihatnya. 

Saat mereka menonton video yang diputar, mata mereka berubah. 

"Tidak! Dia menghentikan peluru? Apakah itu telekinesis?" 

"Bukankah itu peluru yang sangat bergetar?" 

Komentar keterkejutan dan keterkejutan mengalir dari mulut sang kapten. 

Kutu! 

Video yang direkam berakhir. 

Pria paruh baya, tidak, komandan, bertanya kepada mereka. 

"Oke, sekarang bagaimana menurutmu? Apakah Anda masih berpikir itu Code Blue?" 

Seorang wanita dengan rambut merah keriting dan payudara menggairahkan membuka 
bibirnya yang diwarnai dengan lipstik merah. 

"Sekarang saya mengerti mengapa komandan memanggil Pasukan Khusus kami sebelum 
memanggil Gerbang Besar." 
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Komandan itu mengangguk. 

Pasukan Khusus adalah pasukan khusus yang dibuat dengan merekrut mereka yang telah 
mengalami Gerbang Besar di antara TP. 

"Pria ini adalah seniman bela diri dengan kemampuan bertarung tinggi yang dekat dengan 
Gerbang. Yang lebih berbahaya adalah ada Mesin Nano di tubuhnya yang tidak dapat 
dilacak atau diidentifikasi." 

"Sebuah chip yang tidak bisa dilacak?" 

"Apa! Apakah itu mungkin?" 

Semua orang terkejut. 

Tidak ada Mesin Nano yang bisa lepas dari pengawasan detektor ruang-waktu. 

Bahkan jika Mesin Nano dibuat cukup kecil untuk beroperasi, gelombang elektromagnetik 
di dalam mesin tidak bisa disembunyikan lama. 

Dimungkinkan untuk menipu untuk waktu yang singkat, tetapi mereka selalu ditemukan. 

Komandan berbicara dengan suara yang kuat. 

"Inilah mengapa kita membutuhkan kekuatan Pasukan Khusus. Kita harus menangkap 
orang ini." 

"Apakah kamu akan mengekstrak Mesin Nano?" 

Seorang kapten pasukan khusus bertanya. 

Dengan teknologi hebat seperti itu, akan sia-sia membuang Mesin Nano itu. 

Komandan itu mengangguk. 

"Tapi itu tidak mungkin jika kita tidak menangkapnya. Setidaknya demi ketertiban dalam 
sistem ruang-waktu, usahamu diperlukan." 

"Saya tidak tahu berapa banyak tim yang dibutuhkan, tetapi ini akan menyenangkan. 
Karena grup Blade Six, saya selalu ingin tahu tentang kemampuan khusus yang dimiliki 
para seniman bela diri ini... saya akan pergi." 

Seorang kapten Pasukan Khusus melamar. 

Komandan menganggukkan kepalanya, dan kemudian mengulurkan tangannya, katanya. 
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"Kami tidak pernah tahu, jadi Anda mungkin harus membawa satu unit Pasukan Khusus 
lagi untuk didukung." 

Seseorang, yang duduk di sisi lain, bangkit dari tempat duduk mereka. 

Dia adalah pria paruh baya yang tinggi dan berotot dengan seragam ungu mengenakan 
helm tanduk sapi. 

Itu hanya gambar 3D, namun, tekanan yang luar biasa terlalu berat untuk ditangani. 

"Saya akan mendukung." 

Sudut mulut komandan membentuk senyuman. 

"Ugh, jadi Pasukan Khusus Keanu akan pergi?" 

Komandan itu cukup lega. 

Seorang pria paruh baya berseragam hijau bertanya dengan mata arogan. 

"Apakah tidak apa-apa jika kita membawanya kembali hidup-hidup?" 

Malam gelap. 

Gunung Magol terletak di bagian barat provinsi Liaoning. 

Ada lokasi yang tidak biasa di bagian atas. 

Tidak seperti tempat yang jarang tumbuh pohon dan semak, lokasi ini tampak bersih dan 
kosong untuk radius sekitar lima meter. 

Orang mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi orang dapat melihat bahwa itu tidak 
wajar dibandingkan dengan tempat lain. 

Melihat ke daerah itu, 

Sepertinya base camp telah dibangun dengan perangkat elektronik. 

Ada empat pria berseragam ungu di depan monitor, masing-masing menonton layar. 

Mereka adalah anggota Satuan Kopassus Keanu, salah satu dari lima Kopassus TP. 

Di tengah barak, kapten, Keanu, sedang duduk dengan tangan disilangkan. 

"Koordinat A-13, dikerahkan." 

"Koordinat B-11, dikerahkan." 
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"Koordinat C-15, dikerahkan." 

Melihat salah satu monitor, gambar ditransmisikan kepada mereka dari kamera malam. 

Sudut pandang kamera melihat ke bawah dari langit yang tinggi, menangkap pemandangan 
tanah. Itu adalah drone siluman tak berawak. 

Berbunyi! Berbunyi! 

Ketika organisme hidup terdeteksi di layar, ia akan menganalisisnya secara otomatis. 

Sejauh ini, mereka belum dapat menemukan siapa pun dengan Mesin Nano. 

"Kapten, ini akan memakan waktu cukup lama." 

Di depan monitor di sisi kiri, seorang pria muda dengan rambut abu-abu pendek dan mata 
bingung menggelengkan kepalanya saat berbicara. 

"Kami sudah terbiasa bertarung tatap muka, jadi akan lebih baik bekerja sama dengan 
Pasukan Khusus Mawar Mati..." 

"Teresa." 

Keanu memotong kata-katanya. 

Dia tampak kesal dengan kata-kata anggota itu. 

Therese, pemuda berambut putih, bingung. 

"Ya, ya, kapten." 

"Pasukan Khusus Keanu kami adalah veteran yang telah mempertahankan Gerbang Besar 
empat kali di Eropa. Kerja sama macam apa yang kamu rencanakan dengan unit yang 
dipimpin oleh seorang gadis yang menggunakan telekinesis?" 

Keanu bahkan tidak mengakui unit lain sebagai bagian dari Pasukan Khusus. 

Itulah betapa sombongnya dia. 

Tapi dia punya hak untuk menjadi. 

Jika dia tidak ditempatkan di TP oleh komando panglima militer PBB, dia mungkin masih 
memiliki peran aktif di posisi sebelumnya. 

"Kamu setengah-setengah." 

Pemuda itu menggaruk kepalanya. 
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"Kapten. Sudah kubilang itu Tanaka dan setengah-setengah..." 

"Apa pun. Bagaimana pengejaran Chun Mu-seong dari Perusahaan Langit?" 

"..." 

Setelah dipindahkan ke Pasukan Khusus, dia diberitahu ribuan kali untuk memanggilnya 
Tanaka, namun dia memanggilnya dengan nama itu. 

Mengambil napas dalam-dalam, pria itu menjawab, menyerah. 

"Fiuh, aku tidak tahu. Jika nomor chip ID terdaftar berada di ruang dan waktu ini, kami 
akan mendeteksinya sejak lama, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. " 

bodoh! 

Di layar monitor, Tanaka menunjuk ke lingkaran deteksi yang menyebar, tapi tidak ada 
yang tertangkap. 

"Bukankah itu aneh? Jika dia melarikan diri ke waktu dan ruang lain, setidaknya itu harus 
terdeteksi, tetapi ini seolah-olah chipnya hilang ... " 

Itu dulu. 

Therese, yang melihat ke monitor, berteriak. 

"Kapten! Lihat disini!" 

Mata semua orang menoleh ke arah itu. 

Sesuatu tertangkap kamera drone. 

Ratusan sensasi termal terdeteksi sekitar 4 km jauhnya. 

"Hanya sekelompok orang?" 

Mendengar kata-kata Tanaka, Therese menggelengkan kepalanya. 

"Tidak. Jika Anda melihat mereka, bioenergi mereka terlalu kuat!" 

"Artis bela diri?" 

"Bisa jadi seperti itu." 

"Biarkan panel retro-reflecting drone terbuka dan turunkan ketinggiannya untuk lebih 
dekat dengan mereka." 

"Roger." 
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Atas perintah Keanu, Therese meraih kontrol manual di depan monitor. 

Dia berencana untuk mendekati tempat itu dengan mengendalikan mereka sendiri. 

"Kirim drone lain dengan koordinat yang sama." 

"Roger." 

Ada banyak drone yang dikendalikan Therese, dan mereka semakin dekat ke tempat heat 
sink berada. 

Setelah mencapai jarak sekitar 2 km, kamera mulai menunjukkan. 

Saat diperbesar, mereka melihat banyak barak dan orang. 

Mereka segera mulai mencari orang yang seharusnya mereka tangkap. Layar sedang 
menjalankan pencarian pada gambar yang sebelumnya disimpan. 

Itu tidak lama. 

Berbunyi! Berbunyi! 

Saat gambar diperbesar, seseorang yang berjalan keluar dari barak tertangkap. 

Sudut mulut Keanu terangkat. 

'Menemukan Anda.' 

Itu adalah pemegang Mesin Nano yang tidak terdaftar, seniman bela diri yang telah 
ditunjukkan oleh komandan mereka. 

"Bagus. Pasukan Khusus akan...!?" 

Dia akan memberikan perintah untuk pindah ke koordinat yang ditunjukkan oleh drone, 
tapi, Dia bukan satu-satunya yang terkejut. 

"Kapten... yang itu... bukankah sepertinya dia sedang melihat ke kamera?" 

Pria muda dengan rambut hitam dan mata yang tampak tajam itu menatap tajam ke arah 
kamera. 

Mustahil untuk melihat drone siluman, yang memiliki panel reflektif yang diaktifkan dan 
berjarak 2 km di malam yang gelap. 

Kata Therese sambil melambaikan tangannya. 
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"Eh, itu pasti kebetulan. Jika Mesin Nano-nya memiliki kemampuan untuk mendeteksi 
drone, itu bisa mengetahui lokasi kita, tapi ini tidak cukup..." 

Itu dulu. 

Pemuda dalam video itu berpura-pura mengayunkan sesuatu ke drone. 

Dan, 

Meretih! 

Kamera terbelah dua, dan kemudian transmisi terputus. 

'!?' 

Semua orang menatap tercengang, tapi Keanu berteriak. 

"Apakah drone lain sudah tiba?" 

Mendengar kata-kata itu, Tanaka dan kru kembali ke monitor mereka. 

"B-15 hampir mencapai koordinat ..." 

Meretih! 

"Ah!" 

Layar monitor Tanaka menjadi kosong. 

Tapi bukan itu. 

Meretih! 

Layar, yang coba dialihkan oleh operator lain, Baren, juga menjadi kosong. 

Sebagian besar drone telah mencapai lokasi, tetapi fenomena aneh terjadi di mana layar 
mati. 

Hanya satu monitor yang masih hidup. 

Drone yang dikendalikan Liam yang sebesar Keanu itu live. 

Lokasi terdekat dengan target mereka adalah 2,3 km. 

Saat itulah Keanu segera berseru. 

"Jangan pergi lebih jauh. Tingkatkan saja ketinggiannya dan perbesar dia." 
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"Roger!" 

dungu! 

Pada saat itu, wajah seseorang diperbesar di monitor. 

Dengan ekspresi kesal, Keanu berbicara. 

"Apakah kamu sedang bermain! Liam! Anda memperbesar terlalu banyak. " 

Liam menoleh dengan bingung. 

"Kapten. Saya belum melakukan penyesuaian pada layar." 

"Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah Anda memberi tahu saya bahwa dia ada 
di depan kamera? " 

Selain panel reflektif, drone itu tinggi di langit. 

Mustahil untuk terbang tanpa beralih ke mode setelan, tetapi pria di layar tidak 
mengenakan setelan jas. 

Keanu berbicara dengan nada yang tidak masuk akal, sulit dipercaya. 

Meretih! 

"Ah!" 

Pria muda di monitor mengulurkan tangan ke suatu sudut. 

Melihat itu, pasti ada di kamera. 

"Tidak, maksudku, dia benar-benar di depan kamera..." 

Chi-chi-chik! 

Pada saat itu, layar di monitor berubah menjadi layar biru, dan huruf-huruf naik dengan 
cepat. 

Tanaka berbicara, menyadari apa yang terjadi. 

"T-Tidak mungkin! Apakah dia mencoba meretas drone?" 

Liam terkejut dengan apa yang dia dengar. 

"Dia punya Mesin Nano, kan?" 

"Ini!" 
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Dengan itu, Therese segera mencoba mematikan koneksi dengan drone. 

Tapi itu tidak terjadi, jadi dia dengan paksa memecahkannya. 

Kwang! 

Kekuatan tinjunya begitu kuat sehingga pengontrolnya benar-benar hancur. 

Kapten Keanu memutuskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. 

Dia pikir lawannya adalah seseorang yang memiliki kekuatan, dan dia berpikir bahwa dia 
bisa menjadi seseorang yang sekuat Gerbang Besar. 

Tapi yang ini, yang ini, membuat telapak tangannya berkeringat. 

'... ini.' 

Rasanya seolah-olah dia berada di medan perang. 

Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. 

Jika lawan memiliki kemampuan luar biasa dan tahu cara menggunakan Mesin Nano 
dengan begitu bebas, dia tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai seseorang yang 
berada di atas angin. 

'Aku memandang rendah dia. Bagus. Anda adalah seniman bela diri di era ini. Jadi mari kita 
lakukan ini sekarang.' 

Memikirkan bahwa Keanu berteriak kepada anggotanya yang tercengang. 

"Pasukan Khusus Keanu!" 

"Roger!!!" 

"Pindahkan base camp dan buat strategi untuk memburunya. Dipahami?" 

Semua orang mengangguk dan menjawab. 

"Roger!!!" 

Para kru mulai membersihkan kamp secara serempak. 

Itu benar untuk memindahkan kamp karena drone hilang, tetapi ada kemungkinan besar 
dilacak jika pria itu berhasil meretasnya. 

Terlatih, mereka bisa melakukannya dalam sekejap, dan mereka dengan cepat mengatur 
peralatan. 
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"Sekarang dengan cepat membongkar barak dan bergerak ..." 

Itu dulu. 

Kwang! 

Raungan keras meletus dari luar. 

Seluruh barak bergetar. 

"Ugh! A-Apa ini?" 

Barak dilengkapi dengan perisai magnet yang kuat, yang dapat memblokir serangan apa 
pun. 

Kwak! 

Namun, langit-langit barak terkoyak, dan seseorang masuk. 

Gedebuk! 

Bingung, anggota Pasukan Khusus menyebar. 

Satu-satunya yang berdiri diam adalah kapten mereka, Keanu, yang bergumam. 

"K-Kamu?" 

Seorang pria muda dengan rambut panjang dan wajah putih. 

Dia adalah orang yang memiliki Mesin Nano tidak terdaftar di dalam dirinya, yang mustahil 
untuk dideteksi. 

Pria muda itu, yang memancarkan energi sombong, melihat sekeliling dan berbicara 
dengan suara dinginnya yang biasa. 

"Menemukan Anda." 

Source : 
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Chapter 479 
479: Special Forces (2) 

Di antara kemampuan yang Nano buka, ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dipahami. 

Salah satunya adalah peretasan sistem dan deteksi balik, dan dia tidak pernah bermimpi itu 
bisa digunakan. 

'Semakin saya tahu tentang teknologi masa depan, semakin saya terkejut.' 

Berkat Nano, dia dapat melacak kembali dari mana drone itu berasal, tetapi dia terkejut 
melihat barak. 

Dia tidak menyangka fungsi panel retro-reflektif tersembunyi digunakan secara luas. 

"Jadi ini dia." 

Chun Yeowun melihat ke 5 orang di dalam barak. 

Mereka semua mengenakan seragam ungu, dan mereka tampak terkejut. 

Mereka berotot dan besar, dan semuanya tampak mirip dengan ukuran Ko Wanghur, dari 
Enam Pedang. 

'Sangat besar.' 

Tapi bukan itu intinya, 

Chun Yeowun berbicara lebih dulu kepada mereka yang tampaknya berjaga-jaga. 

"Kenapa kau melacakku seperti itu?" 

Dia mengacu pada drone siluman. 

Mendengar pertanyaan itu, Keanu membuka mulutnya. 

"Kamu juga bisa berbahasa Cina. Ahahaha. Anda harus orang Cina. Atau mungkin bahasa 
Kanton?" 

Mirip dengan petugas TP yang datang sebelumnya. 

Setelah berbicara dalam bahasa Inggris, pria itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mandarin 
yang fasih. 

Keanu terus berbicara lagi. 
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"Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu alasan di baliknya?" 

Dia mendecakkan lidahnya, menatap Chun Yeowun, yang tampaknya tidak sedikit pun 
terkejut. 

Dan Chun Yeowun menyadari alasannya. 

'Apakah itu bocah yang tidak tahu berterima kasih? Bahkan setelah melepas chip ID, 
pelacakannya cepat. Apakah membiarkan seseorang pergi berubah menjadi masalah ini? 
Sulit.' 

Bahkan jika mereka mencoba melacak, dia pikir dia bisa memiliki waktu luang. 

Tetapi mereka berhasil menemukannya dalam waktu dua hari. 

"Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kalian membawanya?" 

"Dia?" 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, kapten Keanu menggelengkan kepalanya dan berkata. 

"Kamu salah paham tentang sesuatu. Tujuan kami adalah Anda. " 

"Aku?" 

"Kamu, seorang pria seusia ini, tidakkah kamu memiliki sesuatu di tubuhmu yang tidak 
sesuai dengan era yang kamu tinggali?" 

Mata Chun Yeowun menyipit mendengar pertanyaan itu. 

Sampai dia datang ke sini, dia berpikir bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan 
keturunannya, Chun Mu-seong. 

Tapi itu salah, 

"Mereka tahu tentang Nano." 

Terakhir kali, dia sengaja menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan Nano. 

Tentu saja, kali ini, dia menggunakan mereka untuk melacak orang-orang ini. 

Dia tidak yakin bagaimana mereka mengetahuinya, tetapi mereka memperhatikan bahwa 
dia memiliki Nano atau Mesin Nano di tubuhnya. 

"Jadi kau ada hubungannya denganku? Patroli Waktu." 

Jika mereka mengetahuinya, maka dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chun Yeowun berbicara secara terbuka. 

Kali ini, mata anggota Kopassus, bahkan Keanu, terkejut. 

"Seperti yang diharapkan, kamu menyadari keberadaan kami karena kamu telah disuntik 
dengan Mesin Nano. Atau apakah Anda mendengar itu dari penjahat bernama Chun Mu-
seong?" 

"Pidana?" 

"Ya. Pidana. Dia melakukan kejahatan terburuk yang mengganggu aliran waktu dan ruang 
sejak dia merusak sejarah." 

Mata Chun Yeowun menjadi dingin. 

Dan seolah-olah memperingatkan Chun Yeowun agar tidak melakukan apapun, kata Keanu. 

"Jangan mengambil ini dengan cara yang salah. Saya ragu bahwa ini adalah era di mana hal-
hal tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata. Kami beroperasi sesuai dengan United 
Nations Time Patrol Act. Di era ini, ini seperti perintah Kaisar." 

"Jadi?" 

"Dia adalah penjahat yang mengganggu aliran waktu dan ruang dan secara tidak langsung 
merugikan orang. Jika Anda ikut dengan kami diam-diam, ditangkap oleh kami, kami akan 
menghapus Mesin Nano di tubuh Anda dan menyesuaikan ingatan Anda sehingga Anda 
dapat kembali ke kehidupan normal Anda." 

Sederhananya, sebuah penyerahan. 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu. 

Sejak awal, Keanu tahu bahwa Chun Yeowun tidak akan menyerah. 

Dia hanya mengulur waktu untuk memikirkan serangan. 

"Kamu membuat pilihan yang tidak bijaksana. Saya pikir Anda setidaknya memiliki 
kemampuan untuk berpikir dan menilai dengan benar karena Anda memiliki Mesin Nano 
di dalam diri Anda, tetapi di era ini..." 

"Kamu berbicara omong kosong dengan sangat hati-hati." 

"Apa?" 

Chun Yeowun mengangkat tangan kanannya. 
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Dan kemudian dia mengepalkannya seolah-olah dia sedang menekan sesuatu di dalam 
tangannya. 

Dan, 

Bang! Bang! Bang! 

Dengan debu naik dari tanah di dalam barak, ledakan terjadi di empat arah. 

"Tidak!" 

Tanaka tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. 

Apa yang baru saja meledak adalah perangkat kurungan magnetik. 

Sangat mudah untuk menaklukkan lawan pada waktu tertentu sambil terus bergerak di 
tanah dengan menyerap suara. 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu mencoba mengulur waktu?" 

"Kotoran! Pasukan Khusus Keanu! Membuka!" 

Mereka yang waspada, atas perintah kapten mereka, mundur. 

Pada saat yang sama, setelan logam ungu menutupi tubuh mereka. 

Chachachachak! 

Setelah setelan berubah, mereka berlima mengulurkan tangan ke arah Chun Yeowun. 

Kemudian, sesuatu menembak dari lubang yang terbentuk di telapak tangan mereka, 
gelombang energi yang kuat. 

Woong, 

[Infrasonik frekuensi rendah.] 

Pada peringatan Nano di kepalanya, Chun Yeowun membuka tangannya lebar-lebar. 

Di dalam barak, di mana tidak ada angin, tornado kuat naik. 

Menangis! 

Angin kencang, yang bertindak seperti perisai, menghalangi infrasonik frekuensi rendah. 

'Kuk, bagaimana dia memblokir infrasonik?' 

Therese menggigit bibirnya. 
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Mereka tahu bahwa Mesin Nano akan menghalangi, tetapi sepertinya mesin itu segera 
memberi tahu pria itu cara menghentikan serangan. 

"Hah! Jika ini diblokir, kami akan menaklukkannya dengan paksa! " 

Saat itu, Liam yang memiliki fisik sama dengan Keanu, melompat ke arah Chun Yeowun 
dari belakang. 

Ssst! 

Bentuk jas telah mempercepat gerakan pria itu. 

Liam melemparkan tinjunya ke kepala Chun Yeowun. 

Chun yeowun berbalik dan sedikit memblokir tinju dengan satu tangan. 

Pak! 

'Hm?' 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 

Dia berpikir bahwa itu adalah pukulan sederhana, tetapi kekuatannya sangat besar. 

Bahkan Chun Yeowun, yang memiliki kekuatan untuk menembus dinding safir, hendak 
didorong mundur. 

Chikk! 

"Apakah Anda seorang seniman bela diri atau sesuatu yang lain, Anda tidak tahan dengan 
kekuatan tubuh saya yang telah direnovasi." 

Liam adalah senjata manusia yang seluruh tubuhnya diubah menjadi otot buatan. 

Karena dengan mudah melampaui batas manusia, pukulan yang dia lemparkan memiliki 
kekuatan puluhan ton. 

Jika itu adalah pertempuran kekuatan fisik biasa, dia bisa mengalahkan Chun Yeowun. 

Tetapi, 

Pak! 

Chun Yeowun, yang didorong mundur sejenak, menjadi kaku. 

Dia tidak bergerak lagi, seolah-olah ada tembok besar yang menopangnya dari belakang. 

'Dia, dia ... bagaimana?' 
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Saat itulah dia mendengar kata-kata Chun Yeowun. 

"Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan fisik?" 

Chun Yeowun telah mencapai puncak energi internal. 

Dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Liam dengan kekuatan murni, 
"Kak! Kemudian!" 

Liam menggunakan tinjunya yang lain. 

Chun Yeowun juga menangkapnya. 

"Peningkatan setelan!" 

Astaga! 

Begitu kata-kata Liam jatuh, partikel di jasnya bergerak dan melilit tubuhnya, dan kekuatan 
pukulannya meningkat tajam. 

"Liam, pegang dia!" 

Tanaka berteriak sambil mengeluarkan alat dari pinggangnya. 

Dorongan! 

Ketika sebuah tombol ditekan, pedang yang terbuat dari cahaya, sebuah lightsaber muncul. 

Chun Yeowun, melihat bahwa lightsaber yang mengeluarkan lampu merah tidak biasa, 
mencoba melepaskan Liam. 

Tapi sebelum itu bisa terjadi, getaran tiba-tiba terjadi dari kepalan tangan Liam yang 
tertutup jasnya. 

Drrr! 

[Ultra-getaran terjadi di baju besi jas lawan.] 

Suara Nano terdengar seperti peringatan. 

Sepertinya dia mencoba untuk menghancurkan tangan Chun Yeowun yang memegang 
tinjunya. 

"Kuaahahaha! Sudah terlambat untuk menyesal. Kau menangkap tubuhku jadi..." 

Memotong! Gedebuk! 

Sesuatu jatuh dengan suara gedebuk. 
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Jatuh ke tanah tidak lain adalah, 

"A-lenganku?" 

Lengan Liam yang seharusnya dalam setelan ungu. 

Meretih! 

Percikan bersinar di bagian lengan yang terputus. 

Karena itu adalah tubuh yang direnovasi, dia tidak merasakan sakit. Meskipun dia tidak 
merasakan sakit, dia terkejut. Dia membuka mulutnya sambil mengedipkan matanya. 

"B-Bagaimana? Setelan?" 

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahan setelan itu dibuat dengan bahan yang 
paling keras di planet ini. 

Dia tidak bisa menyembunyikan betapa terkejutnya dia ketika bahan seperti itu ditebang 
dengan begitu mudah. 

"Aku ingin tahu apakah kepalanya juga direnovasi." 

"Apa?" 

Saat Chun Yeowun sedikit melambaikan tangannya, pedang tak terlihat yang memotong 
lengan Liam menembus dahinya dalam sekejap. 

keping! 

"Kuak!" 

Liam jatuh ke belakang dengan teriakan kecil. 

"Bajingan ini!" 

Menangis! 

Lightsaber Tanaka membidik kepala Chun Yeowun. 

Ketika Chun Yeowun mengulurkan tangan kirinya dan berpura-pura mendorongnya 
menjauh, Tanaka dan lightsabernya bangkit kembali. 

"Ugh!" 

Woong! 

Dia tidak jatuh. 
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Partikel putih yang dipancarkan dari setelan Tanaka menghentikannya untuk jatuh. 

Tidak seimbang, meskipun begitu, Tanaka mengarahkan lightsabernya. 

"Kau monster! Mati!" 

Dan, 

Pang! 

Seberkas cahaya yang memanjang dari lightsabernya bergegas menuju Chun Yeowun. 

Chun Yeowun melambaikan telapak tangannya ke arah dari mana sinar itu terbang. 

Gemeresik! 

Riak terbentuk dari telapak tangannya saat ruang bergetar, dan sinarnya membelok dan 
menembus barak. 

Itu adalah penyatuan energi, yang dia lihat dilakukan oleh Ark Wui. 

Kwak! 

"T-Tidak mungkin! Bagaimana dia bisa membengkokkan balok dengan tangan kosong?" 

Mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa dilakukan tanpa Nano Suit. 

Bahkan jika dia mengenakan Setelan Nano, menyebarkan sinar cahaya bisa dilakukan, tapi 
tidak menekuknya. 

"Jenis apa..." 

"Ini menjengkelkan." 

Chun Yeowun mengulurkan tangan untuk mengambil lightsaber. 

Woong! 

"Apa?" 

'Hah?' 

Dia mencoba mencurinya dengan energi internal, tetapi Tanaka memegangnya dengan 
kuat, karena terhubung dengan suit. 

Sepertinya dia menarik lengannya, bukan senjatanya. 

"Yah, tidak ada yang bisa kulakukan." 
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Ketika Chun Yeowun mengatakan itu, energinya meningkat. 

Pedang tak terlihat muncul dari atas Tanaka dan jatuh, mencoba memotong lengan yang 
memegang senjata. 

"Tidak!" 

Kemudian, Therese, yang mengenakan setelan yang lebih tebal dari yang lain, berteriak. 

"Panel!" 

Chachacha! 

Saat itu juga, setelan Therese hancur dan berubah menjadi 30 drone dengan moncong yang 
bergerak. 

Astaga! 

Semua drone itu mengepung Chun Yeowun. 

Bintik-bintik merah muncul di seluruh bagian vital tubuhnya. 

"Berhenti. Angkat satu jari, dan saya tembak." 

Semua drone mampu menggunakan peluru ultra-getar. 

Dia yakin bahwa menghentikan mereka pada jarak sedekat itu tidak mungkin. 

Tapi, dia bingung dengan reaksi Chun Yeowun, 

"Jadi begitu." 

Dan, 

"Tidak!" 

Meskipun diperingatkan, pedang tak terlihat itu memotong lengan Tanaka, yang memegang 
lightsaber. 

Memotong! 

"KUAAAKKK!" 

Jeritan dari Tanaka. 

Mungkin dia bukan manusia yang dirombak. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa menahan 
rasa sakit dan berteriak. 
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Theresia berteriak. 

"Kamu bajingan! Tembak dia sekarang." 

AI dalam setelan itu, yang mengendalikan panel, memberi perintah untuk menembak. 

Tapi itu berhenti. 

Sebuah anomali terjadi saat peluru hendak meninggalkan moncongnya. 

[Drone tidak disetel.] 

Suara AI terdengar di telinganya. 

'Maksud kamu apa?' 

[Kontrol panel tampaknya telah terkikis. Drone tidak menanggapi perintah.] 

'Apa?' 

Meskipun AI berbicara dalam bahasa Inggris, dia tidak bisa mengerti sampai Chun Yeowun 
mengangkat tangannya. 

Cik! 

Kemudian, senjata yang ditujukan untuk Chun Yeowun menunjuk ke sisa anggota Pasukan 
Khusus. 

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

Ini tidak seberapa bagi Chun Yeowun, yang bisa menangani ribuan Pedang Udara. 

Melihat mereka yang bingung, Chun Yeowun berbicara dengan senyum licik. 

"Kamu bilang kamu akan menembak. Kenapa kamu tidak melakukannya?" 

"Persetan!" 

Therese bersumpah. 

Dia tidak bisa menembak. 

Namun, tidak seperti Therese yang panik, kapten mereka bisa menebak satu hal. 

'Kontrol gerakan telah hilang oleh kami, tapi dia tidak bisa menembak.' 

Artinya, mereka masih punya kesempatan. 
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[Ini. Bisakah kamu mendengarku?] 

[Kapten?] 

Dia memerintahkan Therese untuk meledakkan drone atas sinyalnya. 

Karena lawan memiliki Mesin Nano, mereka telah menghubungkan frekuensi komunikasi 
mereka, untuk berjaga-jaga. 

'Itu mungkin.' 

Drone itu masih ada di sekitar Chun Yeowun. 

Tidak peduli seberapa kuat pria itu, jika drone meledak pada jarak sedekat itu, bahkan 
monster akan terluka. 

Ini berarti mereka akan dapat mengalahkan Chun Yeowun tanpa banyak usaha. 

Melangkah! Melangkah! 

Menyembunyikan niatnya, Keanu melangkah maju. 

"Ah, kau membuatku memimpin." 

Sampai sekarang, dia hanya melihat apa yang terjadi. 

Saat dia bergerak, bagian atas tubuhnya menjadi lebih besar, mungkin karena setelannya 
membuatnya terlihat seperti itu. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan 
keahlian saya sejak pertempuran Gerbang Besar terakhir, yang terjadi dua tahun lalu. Anda 
istimewa di era ini. Berkatmu, aku bisa menghangatkan tubuhku." 

Suaranya penuh dengan kesombongan. 

Meskipun melihat semua yang dilakukan Chun Yeowun, dia tidak merasa takut. 

Anggota Pasukan Khusus lainnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi padanya. 
Sepertinya mereka berpikir, 'kapten sedang bergerak.' 

Keanu mengambil pose unik dan melanjutkan. 

"Seniman bela diri. Menjadi gugup. Anda akan mengalami bahwa tidak mungkin untuk 
berurusan dengan saya, seorang pejuang yang telah mengalami Gerbang Besar ... " 

Memotong! 
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Pada saat itu, Chun Yeowun bertindak seperti dia memegang sesuatu. 

Bingung, tanya Keanu. 

"Apa yang kamu lakukan..." 

Menetes! 

Sebelum dia bisa selesai berbicara, leher tebal kapten itu jatuh ke tanah. 

Gulungan! Gulungan! 

'!!!' 

Anggota Pasukan Khusus menjadi kaku. 

Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka terlalu terkejut untuk menyadari apa yang baru 
saja terjadi. 

Chun Yeowun bergumam dengan suara kesal. 

"Kenapa kamu banyak bicara?" 

Source : 
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Chapter 480 
480: Revise/Battle (1) 

Kepala berguling di tanah dengan ekspresi bingung di atasnya. 

Bersama dengan Liam, Keanu, kapten Pasukan Khusus, telah memodifikasi kemampuan 
manusia. 

Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan mati dengan cara yang sia-sia? 

'!?' 

Terkejut dengan kematian mendadak, Pasukan Khusus baru menyadari situasi mereka. 

Sampai mereka bertemu dengannya, mereka semua terbakar dengan keinginan, 
mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran, yang setara dengan 
Gerbang Besar. 

Tapi situasinya tidak mendukung mereka. 

'Brengsek!' 

Sebaliknya, mereka sedang diburu. 

Dari Pasukan Khusus, dua tewas, dan satu memiliki lengan yang diamputasi membuatnya 
tidak mampu bertempur. 

Tidak ada cara lain selain lari jika mereka menghargai hidup mereka. 

'Ugh, tidak mungkin kita melakukan apa pun padanya. Tundukkan dia? Gila!' 

Therese mengerang dalam hati. 

Menaklukkan musuh adalah satu-satunya cara yang mungkin mereka bisa mendapatkan 
keuntungan darinya. 

Tapi bagaimana mereka bisa menaklukkan monster? 

Sebaliknya, tidak diketahui apakah mereka bahkan bisa melarikan diri dari sana. 

'Dua anggota utama Pasukan Khusus telah pergi. Mungkin saat kelima pasukan khusus 
datang... ah!' 

Tiba-tiba, Therese berhasil memikirkan sesuatu. 
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"Pasukan Khusus Mawar Mati!" 

Mereka bukan satu-satunya tim yang datang ke sini. 

Meskipun mereka tidak bersama karena kesombongan dan sifat keras kepala Keanu, orang 
itu juga saat ini. 

"Aku bisa meminta bantuan." 

Itu bukan untuk menaklukkan monster itu. 

Dia ingin bantuan untuk melarikan diri. 

Chun Yeowun, yang telah membunuh Keanu, melirik tiga orang yang tersisa yang 
mempertahankan hidup mereka. 

Itu adalah kontak mata yang sederhana, tetapi ketiganya merasa ketakutan. 

'Kita perlu mengulur waktu ...' 

Theresia mengangkat tangannya. 

Itu berarti mereka bersedia untuk menyerah, dan itu adalah sesuatu yang semua orang 
tahu terlepas dari waktu. 

Chun Yeowun mengangkat alis kanannya saat dia bertanya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Ah, kita kalah. Kami tidak ingin bertengkar lagi." 

Mendengar kata-kata Therese, Tanaka, yang memegang lengannya yang terputus, 
berteriak. 

"Ini!" 

Tangan Therese yang berada di udara, menandakan sesuatu. 

Tanaka dan Baren, yang mengira dia mungkin punya rencana, terdiam. 

Kemudian dia berbicara dengan hati-hati. 

"Saya minta maaf. Kami tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatan kami saat ini. 
Perlawanan lebih lanjut tidak ada artinya. " 

Chun Yeowun menjawab dengan suara dingin. 

"Maka kamu seharusnya tidak datang ke sini sejak awal." 
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Therese menjawab sambil berkeringat dingin. 

"Ugh, kami tidak lebih dari sekadar tentara. Jika perintah diberikan dari atas, kita perlu 
melakukan tugas itu." 

Dia tidak salah. 

Dia tidak di sini dengan maksud untuk menangkapnya. 

"Apakah menurutmu hal seperti itu akan berhasil?" 

Tuk! 

Dengan kata-kata itu, Chun Yeowun maju selangkah, membuat Therese berteriak. 

"A-aku ingin membuat saran!" 

"Aku tidak ingin mendengarnya." 

"Tunggu! Jika kamu membunuh kami di sini, maka itu hanya akan berulang lagi dan lagi!" 

Saat itulah langkah Chun Yeowun berhenti. 

Seperti yang dia katakan, jika Pasukan Khusus gagal, kemungkinan menghentikan Chun 
Yeowun rendah. 

Namun, mereka akan mengirim lebih banyak orang. 

"Dia menunjukkan minat." 

Melihat Chun Yeowun berhenti, Therese berpikir bahwa dia berhasil menangkapnya. 

Therese diam-diam mengirim pesan ke Baren. 

[Baren. Kirim permintaan penyelamatan kepada kapten Pasukan Khusus Mawar Mati, 
sekarang juga!] 

[Bagus!] 

Baren, yang mengetahui maksud sebenarnya di balik rencana Therese, buru-buru mencoba 
mengirim permintaan. 

Dan Therese terus mengatakan sesuatu yang bisa menarik bagi Chun Yeowun. 

"Kami, yang bertarung denganmu, menyadari bahwa semuanya akan sia-sia. Jadi jika 
pertempuran berakhir di sini, kami akan mencoba membujuk yang lain. " 

"Membujuk?" 
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"Benar. TP mengetahui Mesin Nano Anda, dan saya akan memberi tahu markas besar 
bahwa pemulihan Mesin Nano tidak mungkin. Jika itu diteruskan, tidak akan ada lagi 
pasukan tambahan. " 

Mata Chun Yeowun menyipit mendengar kata-kata itu. 

Sekarang, ide itu menggoda. 

'Dia tertarik!' 

Therese, yang mengira sarannya berhasil berdasarkan sikap Chun Yeowun, bersinar 
dengan gembira. 

Dia berpikir bahwa jika rencana ini berhasil, dia tidak hanya akan mendapatkan waktu 
tetapi juga berhasil menipu pria itu. 

Lagi pula, tidak mungkin 2 Pasukan Khusus bisa mengalahkan monster itu. 

Dan setelah kembali ke markas, semua Kopassus harus bekerja sama untuk 
mengembangkan strategi dari video yang mereka rekam selama ini. 

"Kita harus kembali." 

Dia tidak menunjukkannya, tetapi Therese berada di ambang kehancuran. 

Saat dia melakukan itu, Chun Yeowun membuka mulutnya. 

"Aku tidak mengerti." 

"Maksud kamu apa?" 

"Kamu bilang kamu hanya mengikuti perintah. Bagaimana Anda berencana untuk 
meyakinkan atasan Anda? 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, wajah dua anggota lainnya menjadi kaku. 

Namun, mungkin dia mengharapkan pertanyaan itu, jadi Therese segera menjawab. 

"Aku akan menipu mereka." 

"Menipu?" 

"Selama kami menunjukkan mayat, termasuk kapten, kami dapat mengatakan bahwa itu 
adalah pertempuran sengit dan meletakkannya dalam laporan resmi." 

"Itu berarti..." 
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"Ya. Saya akan memberi tahu mereka bahwa Mesin Nano tidak dapat diambil karena Anda 
mati selama pertempuran. Seperti kebanyakan Mesin Nano, mungkin juga diprogram untuk 
berhenti bekerja secara otomatis segera setelah dikeluarkan dari tubuh pengguna. Markas 
besar tidak punya pilihan selain mempercayai kami. " 

Itu adalah sesuatu untuk mengulur waktu, tapi sepertinya tindakan yang masuk akal. 

Sebenarnya, Therese tidak yakin apakah atasannya akan tertipu oleh itu atau tidak. 

Tapi tentu saja, dia tidak berencana melakukan hal seperti itu. 

'Jika Pasukan Khusus Mawar Mati datang, naiklah Time Jet dan kabur. Mereka seharusnya 
ada di sini.' 

Orang-orang ini tidak menggunakan paket waktu. 

Jika ya, mereka tidak bisa membawa perangkat canggih seperti drone. 

Waktu Jet. 

Itu bukan perangkat yang diproduksi secara massal seperti paket waktu tetapi transportasi 
ruang-waktu skala besar yang hanya digunakan oleh unit TP tingkat tinggi. 

"Bagaimana kedengarannya? Ini adalah tawaran yang tidak akan merugikan Anda. Kami 
juga mengambil risiko untuk hidup kami." 

Therese menatap Chun Yeowun dengan mata tegang. 

Energinya mereda. 

"Itu tawaran yang menggiurkan. Itu pasti." 

Chun Yeowun menyatakan penegasannya atas saran tersebut. 

'Ya!' 

Wajah anggota yang tersisa, termasuk Therese, menjadi cerah. 

Dia berpikir bahwa mereka akan kalah, tetapi mereka berhasil. 

Sekarang, jika saja Time Jet itu muncul, mereka bisa melarikan diri dari sini, dan mimpi 
buruk yang mengerikan ini akan berakhir. 

Itu dulu. 

Memotong! 
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Gulungan! Gulungan! 

'!?' 

Suara sesuatu yang menebas dan sesuatu yang berguling-guling di lantai. 

Therese menoleh ketika Tanaka berteriak. 

"Barennnnn!!!" 

Satu-satunya hal yang dia lihat adalah setelan tanpa kepala. 

Darah menyembur keluar seperti air mancur dari leher yang terputus. 

Dorongan! 

Kepala Baren berguling-guling di lantai. 

Dengan itu, Therese berteriak. 

"A-Apa ini? Anda pasti menegaskan saran itu ... " 

"Kapan aku menerimanya?" 

"Apa?" 

"Kenapa aku percaya kata-katamu?" 

"Tidak. Maka Anda bisa meminta kami untuk dokumen kontrak daripada perjanjian lisan. 
Apakah Anda benar-benar mencoba untuk mengakhiri siklus? " 

Chun Yeowun menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu. 

Dia menunjuk ke Baren dan berkata. 

"Kamu mengatakan semua itu ketika kamu meminta bala bantuan di belakangku." 

'!?' 

Therese bergidik mendengar kata-kata itu. 

Frekuensi dia mengirim pesan ke Baren adalah frekuensi yang aman, yang hanya diketahui 
oleh kapten dan tim. 

Tapi bukan itu. 

Therese menatap Baren. 
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"Apakah kamu mengatakan Pasukan Khusus Mawar Mati? Jadi bukan hanya kamu yang 
datang ke sini." 

'Brengsek!' 

Baren benar. 

Mendengar kata-kata Chun Yeowun, Therese mengutuk dirinya sendiri. 

Jika musuh memiliki Mesin Nano di dalamnya, maka itu seperti berbicara secara terbuka, 
dan sekarang Chun Yeowun tahu, mereka berada dalam posisi yang kurang 
menguntungkan. 

Hanya ada satu jalan yang tersisa. 

'Kita harus bertahan sampai Time Jet tiba.' 

Therese menggigit bibirnya dan berteriak pada Tanaka. 

"Lari ke luar!" 

"Siapa bilang aku membiarkanmu pergi?" 

Chun Yeowun mencoba membuat pedang tak terlihat. 

Saat itulah, Therese melompat mundur dan menekan tombol di telapak jasnya. 

Kemudian, 

Kwakwakwang! 

Drone yang mengambang di sekitar Chun Yeowun meledak. 

Meskipun kontrolnya hilang, kemampuan untuk menembak dan menghancurkan diri 
sendiri dimungkinkan. 

Awalnya, dia menunggu kapten Keanu untuk memberikan sinyal, tetapi dia sudah mati, jadi 
dia menggunakannya. 

Kwakwakwang! 

Ledakan drone sangat besar. 

Drone dikembangkan untuk membombardir musuh secara langsung selain menembakkan 
peluru. 

Merobek! 
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Menggunakan jas, Therese dan Tanaka merobek tenda dan melarikan diri. 

Barak terbakar karena ledakan. 

"Ya! Ya!!!" 

Kedua pria yang keluar dari barak bersorak. 

Bahkan jika lawannya adalah monster, drone itu meledak di dekatnya. 

Yang berarti tidak mungkin bagi pria itu untuk menggunakan Nano Suit miliknya. 

"Kau bajingan menjijikkan! Jika Anda membiarkan diri Anda tertipu, Anda akan bisa hidup 
sedikit lebih lama! Sekarang pergilah ke neraka!" 

Therese mengangkat jari tengahnya ke arah barak. 

Dia yakin pria itu sudah mati. 

"Hahahahahahah!" 

Itu dulu, 

Menangis! 

Dalam kobaran api yang membakar barak, fenomena aneh mulai terjadi. 

Api berubah menjadi angin puyuh dan tiba-tiba membubung ke langit. 

"A-Apa ini?" 

Menangis! 

Api yang membubung ke langit malam menghilang. 

Dan gambar kabur bisa dilihat dari asap yang tertinggal Meskipun mereka tidak ingin 
pikiran mereka menjadi kenyataan, mereka tidak bisa menghapus perasaan tidak 
menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka. 

'Tidak mungkin. Bagaimana bisa, dalam ledakan seperti itu...' 

Memotong! 

Pada saat itu, sesuatu melewati jari tengah Therese. 

Mengetuk! 

Sesuatu terjadi, tapi kemudian jari tengahnya terpotong dan jatuh ke lantai. 
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Jarinya terpotong, dan dia tidak baik-baik saja. 

Dengan panas naik ke wajahnya, Therese berteriak. 

"Ackk! Persetan! Jari saya!" 

Astaga! 

Chun Yeowun tiba-tiba muncul di depannya. 

Itu mengejutkan. Terlepas dari semua ledakan yang terjadi begitu dekat dengannya, tidak 
ada satu pun luka di tubuhnya. 

"Apa yang kamu coba lakukan dengan ledakan itu?" 

Sayangnya, dia tidak tahu bahwa api tidak bekerja pada Chun Yeowun. 

Setelah menyerap Api Qilin, dia mampu menangani api dengan bebas. 

"Jari tengah? Itu membuatku tidak nyaman." 

"Ackk!" 

Therese tampak marah mendengar kata-kata acuh tak acuh Chun Yeowun. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

keping! 

"Kuak! Mataku!!!" 

Kedua jari Chun Yeowun mencongkel matanya. 

Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan jari yang terpotong. Therese menangkupkan 
wajahnya. 

[Area yang terluka akan disembuhkan.] 

Chachacha! 

Saat helmnya terpasang, setelan Therese berusaha memperbaiki lukanya. 

Tetapi, 

Pa-chik! 

[Setelan... adalah... secara paksa... dimatikan... dimatikan... dan...] 
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Suara statis AI bergema. 

Chun Yeowun telah memotong jas itu menjadi dua dengan pedang tak terlihat. 

Yang mengejutkan, hanya jasnya yang dipotong dan bukan tubuhnya. 

Jas yang dia kenakan terpotong dan jatuh seperti tirai. 

Tatak! 

Chun Yeowun mengenai titik darahnya, membuatnya tidak bisa bergerak. 

'Cih! Mengapa? Kenapa aku seperti ini? Mengapa tubuh saya tidak bergerak?' 

"Batuk!" 

Darah keluar, jadi dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. 

Ketakutan itu tak terlukiskan. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak 
bisa berbicara. 

"Tunggu sebentar." 

Dia hanya bisa mendengar. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Therese mendengar suara sesuatu yang dipotong. 

Memotong! 

"Kuak!" 

Jeritan, dan dia tahu dari siapa itu. 

'Tanaka?' 

Itu pasti Tanaka. 

Itu hanya teriakan, tetapi Therese yakin. 

Tanaka sudah mati. 

'Tanakkkaaaa!!!' 

Kenyataannya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berteriak dalam hati. 

Dia berada di ambang menjadi gila. 
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Sementara dia telah membunuh semua yang lain, dia tidak bisa mengerti mengapa Chun 
Yeowun masih membuatnya tetap hidup. 

Segera, suara Chun Yeowun terdengar di kepalanya. 

"Kalian memiliki langkah-langkah untuk membuat tubuhmu meleleh ketika kamu mati." 

Menakutkan! 

Mendengar kata-kata itu, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. 

Awak TP diatur untuk hancur segera ketika jantung mereka berhenti. 

Jika itu terjadi, segala sesuatu dari chip ID mereka menghilang, membuat orang tersebut 
tidak mungkin dilacak. 

'T-Tidak mungkin!' 

Suara Chun Yeowun datang lagi. 

"Jika aku membuatmu tetap hidup, Pasukan Khusus Mawar Mati, yang mendengar 
permintaanmu, akan datang untuk membantumu, kan?" 

'!!!' 

Benar. 

Dia digunakan sebagai umpan. 

"Umumum!!!" 

'Ah tidak!' 

Tidak peduli berapa banyak dia meratap, tidak ada yang bisa dia lakukan saat setelan itu 
dilepas. 

Whoong! 

Saat dia terus berteriak di dalam, angin kencang bertiup ke seluruh tubuh Therese. 

Pada saat yang sama, suara mekanis jet berat terdengar. 

Source : 
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Chapter 481 
481: Revise/Battle (2) 

Woong! 

Langit malam bergetar seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. 

Saat panel reflektif digunakan di langit, puncak gunung bersinar di bawah sinar bulan. 

Itu tampak seperti elang raksasa. 

Tapi mungkin karena warnanya yang perak, rasanya dingin. 

Mengusir! 

Partikel putih yang keluar dari sayap berkurang saat ketinggiannya menurun dan angin 
kencang bertiup. 

seru Chun Yeowun. 

Itu sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan 'drone' yang digunakan Pasukan 
Khusus Keanu beberapa waktu lalu. 

'Apakah ada orang yang berkuda di dalam? Kereta masa depan adalah keajaiban bagiku.' 

Selain itu, bisa terbang. 

Jika bukan karena Nano, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. 

'Apakah itu mengambang?' 

Tujuan Time Jet ini sepertinya terbang. 

Dan entah bagaimana, Chun Yeowun ingin menaklukkan mereka yang ada di jet dan 
merebutnya. 

"Bagus kalau mereka mendengar." 

Ada seorang pria yang berdiri sendirian di bawah Time Jet. 

Orang ini, yang titik darahnya terkena dan matanya berdarah, adalah Therese, letnan 
Pasukan Khusus Keanu. 

Chun Yeowun berpikir sambil menatap pria itu. 
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'Pokoknya, aku harus membunuh mereka sebelum mereka memanggil lebih banyak 
pasukan di masa depan.' 

Jika tidak, itu akan berubah menjadi lingkaran setan. 

Jika dia memperhatikan mereka dan menanganinya, itu akan memberinya waktu, tetapi 
sains dan teknologi masa depan tidak terbatas. 

Tidak diketahui siapa yang akan datang untuknya. 

Jadi, Chun Yeowun memutuskan untuk mengadopsi metode yang disarankan Therese, 
berbohong. 

'Hanya satu orang yang dibutuhkan.' 

Chun Yeowun memutuskan untuk mengekstrak informasi dari musuh. 

Namun, dia menyadari bahwa lamarannya akan didasarkan pada perilaku orang lain. 

Semakin kompleks idenya, semakin sulit bagi orang lain untuk menerimanya. Semakin 
sederhana, semakin mudah diterima. 

'Informasi bahwa aku mati selama pertempuran.' 

Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat. 

Therese mengatakan bahwa Mesin Nano menghilang ketika pengguna mati. 

Kemudian, jika seorang yang selamat melaporkan itu ke masa depan, ada kemungkinan 
besar bahwa atasan TP akan mempercayainya. 

'Jika ini gagal... aku bisa melakukan sesuatu yang lain.' 

Tidak ada salahnya mencoba. 

Chun Yeowun melihat ke Time Jet. 

Menangis! 

Pada saat itu, sebuah balok bundar turun dalam garis lurus dari bagian bawah Jet, yang 
masih di udara, dan jatuh ke Therese, yang berada di tanah. 

Dan tubuh Therese melayang. 

'Ini!' 

Chun Yeowun mengerutkan kening. 
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Dia pikir mereka akan turun dan mengambil orang itu sendiri, tetapi dia tidak 
mengharapkannya. 

Dia tidak tahu trik macam apa itu, tapi sepertinya tubuh pria itu dibawa ke Time Jet, dan 
mereka mencoba pergi. 

"Mereka tidak bisa pergi seperti itu." 

Chun Yeowun mengulurkan tangannya ke arah Therese. 

Tubuh Therese yang melayang ke atas tiba-tiba turun dan menempel di tanah. 

Woong! 

Cahaya terus berusaha menariknya ke atas, tetapi dia tidak mau bergerak. 

Setelah beberapa kali mencoba, cahaya itu menghilang. 

'Bagaimana ini akan terjadi?' 

Bagaimana itu akan dimainkan? 

Rekan mereka masih hidup. 

Chun Yeowun mengira mereka datang untuk menyelamatkannya. 

Jika mereka berencana untuk meninggalkannya, mereka tidak akan pernah datang ke sana 
setelah mendengar permintaan itu. 

Tebakan Chun Yeowun benar. 

Menangis! 

Time Jet menurunkan ketinggiannya dan turun sedikit lagi. 

Sepertinya jet itu berusaha menjaga jarak aman antara dirinya dan tanah sehingga mereka 
bisa melarikan diri setiap kali penyelamatan dilakukan. 

Mereka turun 70 kaki. 

Papak! 

Saat mereka semakin dekat ke tanah, angin menjadi kencang, dan pasir mulai berhembus. 

Dentang! Menangis! 

Apa yang tampak seperti pintu masuk ke samping terbuka di Time Jet. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Di pintu masuk persegi berdiri tiga orang. 

Melihat lekuk jas mereka, sepertinya dua pria dan satu wanita. 

Di belakang mereka, seorang wanita dengan tubuh dan payudara yang menggairahkan, 
yang tidak cocok dengan setelan itu, berdiri dan menginstruksikan mereka sesuatu. 

[Karena itu bisa berbahaya. Begitu yang selamat diikat ke kabel, kalian bertiga akan 
langsung masuk. Kami akan segera pergi. Sampai saat itu, periksa perbatasan dan teliti.] 

[Roger.] 

Saat pintu masuk dibuka, angin terlalu kencang, jadi mereka harus berbicara dengan 
frekuensi standar mereka. 

Setelah menerima pesanan, mereka melompat turun dari Time Jet. 

Gemuruh! 

Mengusir! 

Wanita itu melilitkan kawat di lengannya dan melompat, sementara dua pria lainnya 
perlahan-lahan mendarat di tanah dengan partikel berhamburan dari pakaian mereka. 

Wanita Pasukan Khusus Mawar Mati memeriksa kondisi korban selamat, Therese, yang 
tergeletak di lantai. 

[Ini!] 

[Apa itu? Anna.] 

[Kedua matanya... euk!] 

Anggota bernama Anna ketakutan saat melihat Therese tanpa mata. 

Kedua pria itu juga mengerutkan kening saat melihat kebrutalan itu. Wajar jika mereka 
merasa jijik melihat Therese. 

[Bagaimana mungkin seniman bela diri monster itu benar-benar memusnahkan semua 
orang dan membuat satu-satunya yang selamat terlihat seperti ini?] 

Mereka menilai pria dalam video itu terampil. 

Monster yang bisa memblokir peluru. 

[Saya mendengar bahwa Keanu adalah seorang veteran yang bertarung dalam banyak 
pertempuran, tetapi bagi kami untuk tidak menemukan tubuhnya. Ha...] 
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Anna, yang nyaris tidak bisa menenangkan diri, mencoba melilitkan kawat ke tubuh 
Therese. 

Namun, pria yang seharusnya tidak sadarkan diri itu mengerang sesuatu. 

"Eup! Eupeupeuep!" 

Dia menggigil dan bergerak. 

[Sesuatu tampak aneh.] 

Salah satu pria mengulurkan tangan ke tubuh Therese. 

Sebuah lampu merah mengalir dari telapak jasnya dan memindai tubuh. 

[Aliran darah telah diblokir dengan energi.] 

[Tunggu. Saya mendengar tentang ini. Teknik yang digunakan seniman bela diri untuk 
memblokir darah dengan energi.] 

Dia mengeluarkan sesuatu seperti jarum suntik dari kotak yang ditandai dengan salib 
merah di pinggangnya. 

Dia membukanya dan kemudian meletakkannya di leher Therese. 

keping! 

Obat biru dalam jarum suntik memasuki aliran darahnya. 

[Setelah mesin nano regeneratif disuntikkan, aliran darah akan kembali normal. Aku akan 
mengikatnya ke kawat.] 

[Saya akan memberikan perlindungan.] 

Kedua pria itu menutupi sementara yang bernama Anna mencoba mengikat kawat di tubuh 
Therese. 

Astaga! 

Tiga puluh drone kecil datang dari setelan satu operator, semuanya membidik lingkungan 
mereka. 

Pria lain melihat sekeliling, memegang pistol di satu tangan dan telapak tangan lainnya 
terentang. 

Klip! 
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Berkat itu, kawat diikatkan ke tubuh Therese. 

Tak! Tak! 

Anna menarik kabel untuk memeriksanya dan kemudian mengirim pesan ke Time Jet. 

[Jet Waktu. Orang yang selamat telah dilumpuhkan di kawat. Sekarang pu...] 

Pak! 

Saat itu, seseorang meraih pergelangan tangannya. 

"KUAAKKK!!" 

Untuk sesaat, dia berteriak, kaget, tetapi hanya Therese yang meraih pergelangan 
tangannya. 

Dia tidak dapat bergerak sampai sedetik ke belakang karena aliran darahnya telah ditekan, 
tetapi sekarang dia meraihnya meskipun tangannya gemetar. 

"... t... h... th... jalan...!" 

Mereka tidak bisa mendengar dengan baik karena angin. 

Jadi Anna memberi perintah pada setelan AI-nya untuk meninggikan suara Therese. 

Dan, 

"Ini jebakan!! Lari cepat!" 

[Perangkap?] 

[Anna, apa dia...] 

Saat itulah anggota pria, yang waspada, berbalik dan bertanya. 

Drone yang mengelilingi perbatasan dengan sistem panel mulai menembakkan peluru ke 
arah tertentu sekaligus. 

Bang! Bang! Bang! Bang! 

[Ah!] 

Dari pakaian mereka, mereka bisa melihat seseorang berlari dengan kecepatan tinggi. 

Dan yang mengejutkan, orang itu tampaknya tidak sedikit pun terpengaruh oleh peluru itu, 
Chachachang! 
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Setiap peluru sepertinya ditebas dengan pedang. 

[Tidak, itu konyol!] 

Mereka bertiga terkejut. 

Itu Chun Yeowun yang bergerak, dengan rambut hitam panjangnya berkibar. 

Itu adalah wajah yang mereka lihat di video. 

[H-Dia orangnya!] 

[Panel! Mencegat!] 

Astaga! 

Ketika pria yang mengendalikan drone maju dan memberi perintah, drone yang menembak 
ke satu arah menyebar dan menembak Chun Yeowun. 

Tetapi, 

"Seperti inilah kelihatannya." 

Chun yeowun mengulurkan tangan ke drone yang akan menyebar. 

Kemudian, seolah-olah gerakan drone dibatasi, mereka semua berhenti di udara. 

[Apa? Drone berhenti?] 

[Apa yang salah?] 

[Aku tidak tahu. Panelnya tidak, mengapa ini terjadi...] 

Saat itulah, Chun Yeowun mendorong tangannya ke depan. 

Drone yang telah berhenti, segera terbang ke arah orang yang mengoperasikannya. 

[A-Apa?] 

Panik, pria itu mengulurkan tangannya. 

Astaga! 

Sesuatu seperti energi yang ditembakkan dari telapak tangan dalam sinar lurus, yang 
menembak jatuh drone. 

Tapi drone lain bergerak terlalu cepat. 
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Dia hanya bisa menembak jatuh 6 drone. 

Papak! 

"Ackk! Berhenti! Turun!" 

Saat drone semakin dekat, beberapa di antaranya menempel di tubuh pria itu. Dia panik 
ketika dia mencoba melepaskannya dan lari. 

Dia melepaskan tuduhan dari jasnya, tetapi tidak berhasil. 

Chun Yeowun menggenggam telapak tangannya, 

Itu dulu, 

Kwakwakwang! 

"Ku..." 

Drone bergerak, dan yang terpasang meledak. 

Dengan teriakan singkat, tubuh pria itu dilalap ledakan. 

"Ini!" 

Tak! 

Pada saat itu, pria lain yang berada di dekatnya meletakkan tangannya di tanah. 

Dan, 

Gemuruh! 

Batu mulai naik, menciptakan penghalang yang menyerap akibat ledakan. 

'Hah?' 

Mata Chun Yeowun berbinar. 

Karena beberapa energi dari tangan pria itu, batu-batu terangkat. 

'Ini berbeda dari energi internal.' 

Itu adalah jenis energi yang berbeda dari energi internal atau qi. 

Bertentangan dengan reaksinya, dua lainnya bingung. 

Anna buru-buru mengirimi mereka pesan. 
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[Jet Waktu! Sekarang! Musuh telah muncul! Cepat dan tarik kabelnya!] 

[Apa? Kotoran! Saya mengerti.] 

Menangis! 

Segera kawat ditarik. 

Tubuh Therese hampir melayang. 

Suara kapten Pasukan Khusus Mawar Mati, Luis, berbicara. 

[Kalian harus datang! Kami akan menaikkan ketinggian!] 

[Bagus!] 

Astaga! 

Seperti yang dikatakan kapten, Time Jet perlahan-lahan meningkatkan ketinggiannya. 

Mereka juga mencoba melarikan diri dengan mengganti pakaian mereka ke mode 
penerbangan. 

[Anna! Aku akan melindungimu, jadi kamu terbang dulu!] 

Pria itu berbalik dan kemudian mengangkat tangannya. 

Lusinan batu dari lantai naik dan menutupinya. 

'Jika itu kekuatan super Martin, dia akan bisa membela diri.' 

Bersama Luis, Martin memiliki kekuatan super yang berspesialisasi dalam pertahanan. 

Batasnya tidak diketahui, tetapi Anna berpikir bahwa dia bisa bertahan. 

[Dipahami!] 

Anna mengangguk dan mencoba terbang ke langit. 

Itu dulu, 

keping! 

[Kuak!] 

Astaga! Gedebuk! 

Martin, yang perlahan mengikutinya, tiba-tiba berteriak, membuatnya menunduk. 
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[M-Martinnn!] 

Terkejut, dia melihat tubuh Martin yang jatuh, yang diserang. 

Chun Yeowun mengulurkan tangannya seolah-olah dia membidik dua orang yang sedang 
bergerak. 

Di udara di antara mereka, sesuatu seperti pedang buram melayang. 

Orang aneh! 

'I-Itu ...' 

Itu adalah kekuatan pria yang tidak diketahui yang mereka lihat di video. 

'Aku harus lari!' 

Takut dengan kenyataan bahwa dia bisa mati bersama dengan yang selamat, Anna 
mencoba masuk ke Time Jet segera dengan meningkatkan output dari mode penerbangan. 

Saat itulah sesuatu menarik perhatiannya. 

Kekeke! 

Time Jet, yang mencoba meningkatkan ketinggiannya dengan bantuan pendorongnya, tidak 
dapat naik. Sebaliknya, itu turun, sedikit demi sedikit. 

[Apa? Kenapa turun?] 

[Aku tidak tahu! Sepertinya ada sesuatu yang kuat yang menarik pesawat ke bawah.] 

Anna bisa mendengar percakapan itu dari dalam Time Jet. 

"T... Tidak mungkin!" 

Bingung, dia menoleh dan melihat ke bawah lagi. 

Tangan Chun Yeowun tampak seperti sedang menarik sesuatu ke bawah. 

'!!!' 

Anna dikejutkan oleh kekuatan luar biasa yang dimiliki pria ini. 

Source : 
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Chapter 482 
482: Revise/Battle (3) 

Jika seniman bela diri lain telah melihatnya, mereka akan tercengang. 

Chun Yeowum, yang mengulurkan satu tangan dan menarik Time Jet dengan kekuatan yang 
tak terbayangkan, seperti Dewa Iblis. 

Saat ia menyerap semua lima inti binatang roh, energi internal Chun Yeowun meledak, dan 
dia, yang mencapai Tingkat Guru Surgawi, berubah menjadi makhluk yang melampaui 
binatang roh. 

Tentu saja, bahkan jika itu bukan seorang seniman bela diri, mereka akan terkejut. 

'A-Apakah dia benar-benar menurunkan Time Jet? Saya pasti diberitahu bahwa dia berlatih 
seni bela diri ... tapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah mencapai tingkat 
telekinesis tertinggi!' 

Itu benar-benar berbeda dari seni bela diri yang mereka tahu. 

Itu sangat dekat dengan telekinesis. 

Wajah Anna, yang tertutup helm jas, telah memutih dan tegang. 

Kiririk! 

Ketinggian Time Jet, yang mencoba naik, terus menurun. 

Bahkan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. 

[Tidaaak!] 

Anna mengeluarkan senjata m320-nya, yang ada di punggungnya, dan menembakkan 
peluru ultra-getar ke arah Chun Yeowun. 

Dia harus menghentikannya dengan cara apa pun. 

Bang! Bang! Bang! 

Chun Yeowun dengan lembut menggerakkan tangan kirinya seperti sedang memegang 
pedang. 

Kemudian pedang tak terlihat yang melayang di udara tiba-tiba muncul dan menebas 
peluru yang masuk. 
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Chachachang! 

'Tidak, ini tidak mungkin!' 

Peluru yang mereka gunakan telah membawa kemenangan bagi mereka selama Gerbang 
Besar. 

Dan mereka tidak bekerja pada orang ini. 

Saat itulah Anna mendengar apa yang terjadi di dalam Time Jet. 

[Brengsek! Naikkan output ke level 7!] 

[Maaf? Kecuali kita mencapai level akhir...] 

[Apakah kita dalam posisi untuk mengikuti aturan! Buru-buru!] 

[Dipahami!] 

Begitu perintah jatuh, partikel cahaya yang didorong keluar dari pendorong Time Jet 
semakin kuat. 

Astaga! 

Saat partikel tumbuh lebih kuat, tekanan yang diberikannya meningkat. 

Anna, yang belum naik jet, tidak bisa menjaga keseimbangannya. 

[Ahhh! Ca-Kapten!] 

[Anna. Sabar! Kami hanya akan melepaskan kekuatan yang menahan kami...] 

Output jet menjadi lebih kuat, dan ketinggiannya, yang turun, mulai naik. 

'Ini!' 

Chun Yeowun tampak kesal. 

Saat kekuatan bertambah, Time Jet menarik lebih kuat, dan menjadi sulit untuk 
menariknya ke bawah. 

Itu alami. 

Karena kekuatan yang seharusnya hanya digunakan di dataran tinggi digunakan di dekat 
tanah. 

"Aku benar-benar berusaha untuk tidak merusaknya." 
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Chun Yeowun dengan hati-hati menangani energinya untuk tujuan mencuri Time Jet. 

Tapi dia tidak bisa membiarkannya lolos. 

Chun Yeowun melepaskan tangan yang mengendalikan pedang dan mengulurkan tangan ke 
jet. 

Sementara itu, 

Astaga! 

[Kapten! Kami baik-baik saja! Time Jet sedang naik!] 

Anna bersorak saat Time Jet terus naik, meskipun outputnya tidak seimbang. 

Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. 

Berengsek! 

Meskipun kekuatannya meningkat, Time Jet tiba-tiba turun. 

[Mesin jet!] 

Suara mengerikan keluar dari perangkat komunikasi Time Jet. 

Energi yang sangat dingin naik di bagian tengah jet, membekukan mesin dan mengganggu 
sirkulasi udara. 

Karena ini adalah jet yang bisa bergerak menembus ruang dan waktu, hawa dingin tidak 
akan menghentikannya, tapi itu tidak berarti itu tidak terpengaruh untuk sementara. 

Astaga! 

Karena dingin mengakibatkan penurunan output, Time Jet ditarik ke bawah lagi. 

[Tidak mungkin...!] 

Mata Anna dipenuhi dengan keputusasaan. 

Sungguh tak terlukiskan bagaimana perasaan mereka dijatuhkan oleh seorang pria yang 
seharusnya bukan apa-apa di depan mereka. 

'Apakah dua unit Pasukan Khusus tidak cukup?' 

Mereka tidak. 

Bahkan jika semua unit Pasukan Khusus datang, Anna bertanya-tanya apa yang bisa 
mereka lakukan terhadap monster ini. 
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Sebaliknya, itu akan menjadi situasi di mana mereka hanya akan memiliki sedikit peluang 
jika unit di dekat Gerbang Besar hadir. 

Unit harus melupakan kehidupan mereka dan bergerak dengan tekad untuk membunuh 
monster ini dengan cara apa pun. 

Pada saat itu, dia mendengar suara kapten Pasukan Khusus Mawar Mati, Luis. 

[Tidak. Tidak ada jalan lain.] 

[Maaf?] 

[Aku akan menghentikan monster itu, memulihkan mesin, dan bergerak. Beri tahu keluarga 
saya bahwa saya mencintai mereka.] 

[Kapten! Tidak! Sebagai gantinya...] 

Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Luis muncul di pintu masuk jet. 

Ketika seragam merah yang memperlihatkan payudaranya berbentuk jas, dia melompat 
turun. 

Tak! 

[Kapten!] 

[Cukup! Masuk ke sana!] 

Luis, yang turun dengan kecepatan tinggi, menjangkau Chun Yeowun. 

Saat dia berkonsentrasi untuk menjatuhkan jet itu, Chun Yeowun mencoba menghadapi 
wanita itu dengan pedang tak terlihat. 

Saat itulah dia memperhatikan bahwa cahaya terang muncul dari punggungnya dan 
berbentuk sayap, atau mawar. 

'Apa itu?' 

Luis mengulurkan tangannya ke arah Chun Yeowun. 

Mawar yang mekar penuh, kelopaknya terbang ke segala arah dan bergegas menuju Chun 
Yeowun. 

Astaga! 

[Mati!] 
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Lusinan kelopak kecil yang bersinar jatuh. 

Chun Yeowun mencoba menyerang, tetapi dia hanya bisa memblokir mereka dengan 
pedang tak terlihat. 

Papapang! 

[Saya melakukannya! Buru-buru!] 

Anna menggigit bibirnya mendengar pesan yang diterimanya dari kapten. 

Bermain-main seperti itu hanya akan membuat monster itu kesal dan membuat 
pengorbanan Luis tidak berarti. 

[Kapten! Saya akan mengirim sinyal. Jika kamu bisa melarikan diri, segera datang!] 

Dengan kata-kata itu, Anna terbang ke pintu masuk Time Jet dengan setelannya dalam 
mode penerbangan. 

Kawat ditarik ke atas, dan Therese, satu-satunya yang selamat, berhasil masuk ke dalam jet. 

Setelah memastikan bahwa Anna masuk, Luis menoleh. 

'Cukup. Ini cukup.' 

Sebagai seorang kapten, itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan semua bawahannya. 

Yang tersisa hanyalah menghentikan pria yang menarik Time Jet itu. 

Melihat Chun Yeowun secara langsung, dia mendecakkan lidahnya. 

Plasma Petal, kekuatan supernya, bahkan tidak menyentuh rambutnya. 

'Brengsek! Apakah ini berarti dia bisa melakukan itu sambil menarik Time Jet?' 

Dia benar-benar monster. 

Seseorang yang tidak akan pernah jatuh, bahkan jika dibandingkan dengan orang terkuat di 
zaman Luis. 

Tidak mungkin dia bisa membunuh pria itu dengan kekuatannya sendiri. 

'Aku harus bertahan sampai mesin pulih!' 

Dia menciptakan lebih banyak kelopak dan mengarahkannya ke arah Chun Yeowun. 

Astaga! 
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Ini adalah pertama kalinya sejak Gerbang Besar dia menggunakan kelopaknya. 

Dia berharap pria itu akan jatuh dengan satu serangan, tetapi pedang buram yang dia 
gunakan terbang di udara dan menghalangi kelopak bunga. 

"Setidaknya aku bisa memastikan dia tidak bergerak." 

Dia tidak yakin berapa lama itu akan berlangsung, tetapi dia tahu itu bisa mengalihkan 
perhatiannya setidaknya selama 10 menit. 

Jika tidak 10 menit, mungkin lebih lama, tapi itu saja. 

Jika dia memberi pria itu terlalu banyak waktu, dia bisa dipukul. 

Gigigk! 

'Ah!' 

Telinganya mendengar suara jet bergerak sedikit demi sedikit. 

Mesin beku tampaknya telah mencair. 

Yang harus dia lakukan adalah menjadi sedikit lebih sabar. 

'Untunglah. Tetap saja, dia hanya bisa menggunakan salah satu pedang energi itu, jadi...!?' 

Pupil mata Luis bergetar. 

Dia tidak menyadari fakta bahwa dia telah dikelilingi oleh enam pedang tak terlihat. 

"T... ini..." 

Berurusan dengan satu dengan sendirinya tidak mungkin baginya. 

'Brengsek!' 

Wajahnya menjadi pucat. 

Chun Yeowun, yang menatapnya, bergumam dengan suara dingin. 

"Aku tidak suka membunuh wanita, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi jika kamu 
berada di level ini." 

Begitu dia mengatakan itu, pedang tak terlihat menembus tubuh Luis, yang melompat ke 
udara. 

Dorongan! 
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"Kyaaak!" 

Luis menjerit kesakitan karena jas dan dagingnya ditusuk. 

Saat konsentrasinya hancur karena rasa sakit yang tiba-tiba, kelopak plasma yang dia 
kendalikan perlahan tersebar, menghilang. 

[Tidak bisa... mempertahankan.... Terbang... gh... mode...] 

Statis! 

Suara AI setelan itu terputus karena chip utama rusak. 

Partikel di sekitar setelan itu menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. 

Astaga! Gedebuk! 

"Kuak!" 

Helm terbuka saat dia batuk darah dalam jumlah besar. 

Dia bisa merasakan kematian datang untuknya. 

Setiap sudut tubuhnya menjadi dingin, dan pikiran sadarnya kehilangan rasionalitasnya. 

'Esc...kera...cepat...kly!' 

Dia telah kehilangan harapan untuk dirinya sendiri. 

Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah Time Jet untuk melarikan diri sampai dia 
mendengar sesuatu. 

[Kyaaaak!] 

Jeritan Ana. 

[A-Apa!] 

Bang! Bang! Bang! Gedebuk! 

Suara tembakan, seolah-olah ada bentrokan di dalam jet. 

'!?' 

Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di dalam. 

Meskipun penglihatannya kabur, dia bisa melihat monster di tanah dan Time Jet melayang. 
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[S-Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke Time Je... kuk!] 

Teriakan. 

Kemudian suara itu tidak terdengar lagi. 

Suara kecil yang familier terdengar melalui perangkat komunikasi dari Anna. 

[... mulai jet waktu dengan koordinat ini. Buru-buru.] 

'Siapa itu...' 

Ssst! 

Dia mencoba mendengar lebih banyak, tetapi tidak ada yang keluar. 

Kapten Pasukan Khusus Mawar Mati Luis, yang pupil matanya kehilangan fokus, berhenti 
bernapas. 

'!!!' 

Mata Chun Yeowun menyipit. 

Dia juga mendengar suara-suara yang keluar dari perangkat Luis. 

Nano memiliki kemampuan untuk menguping. 

Seseorang telah membobol Time Jet. 

Tanpa Chun Yeowun menyadarinya. 

Hanya ada satu orang di level Chun Yeowun yang bisa melakukan itu. 

'Dewa Pedang!' 

Woong! 

Pada saat itu, Chun Yeowun, yang sedang menahan Time Jet, terganggu oleh gelombang 
energi yang sangat besar. 

Dengan itu, ketinggian Time Jet naik, dan pencairan mesin selesai. 

Kiiik! 

Pintu masuk Time Jet ditutup. 

Pada saat yang sama, partikel yang dikeluarkan dari pendorong menjadi lebih kuat dan 
melayang ke langit dengan kecepatan tinggi. 
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Astaga! 

'Siapa bilang kamu bisa menyentuh barangku!' 

Chun Yeowun terbang. 

Tubuhnya, yang menjulang ke atas, dilengkapi dengan Setelan Gatelinium. 

Chachacha! 

Dengan partikel yang dilepaskan dari tangan dan kaki setelan itu, dia dengan cepat naik. 

"Aku harus menangkapnya." 

Kecepatan Time Jet terbang sangat mengagumkan. 

Sedikit demi sedikit, itu menjadi lebih kecil. 

Saat itu, Nano mengatakan sesuatu. 

[Mengaktifkan mode penguat.] 

'Modus penguat?' 

Saat itulah, sesuatu seperti pendorong yang dihasilkan dari bagian belakang Nano Suit, dan 
kekuatannya meningkat. 

Astaga! 

'Ah!' 

Chun Yeowun terbang ke langit. 

Setelan normal akan terbakar habis dengan kekuatan saat dia bergerak, tetapi setelan Chun 
Yeowun terbuat dari Gatelinium, yang memungkinkannya. 

Bentuk Time Jet, yang bergerak menjauh, menjadi lebih besar. 

Source : 
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Chapter 483 - End 
483: Day of the Future 

Di dalam Time Jet ada seorang pria dengan alis tebal dan senyum kuat di wajahnya. 

Dia adalah Dewa Pedang. 

Setelah terluka oleh Chun Yeowun, dia bersembunyi, tetapi kemudian dia muncul dan 
membajak Time Jet. 

Dia telah mati rasa selama bertahun-tahun, namun sudut mulutnya terangkat karena dia 
tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 

"Keberuntungan ada pada saya." 

Dia adalah orang yang telah menghabiskan sepanjang malam mencoba mengusir energi 
jahat yang bersembunyi di dalam hati dan tubuhnya. 

Dia telah menyerap inti lima binatang roh, mendapatkan kehidupan abadi, jadi begitu dia 
melepaskan energi hitam itu, dia berhasil memulihkan tubuhnya dalam waktu kurang dari 
setengah jam. 

Sepertiga tubuhnya hancur, tapi sekarang sudah kembali normal. 

'Aku datang ke sini untuk menghadapi iblis itu sebelum dia benar-benar menyerap 
energinya.' 

Dewa Pedang tidak bisa membiarkan Chun Yeowun menjadi lebih kuat. 

Dewa Pedang didorong ke dalam krisis sebelum Chun Yeowun bahkan melangkah ke 
Tingkat Guru Surgawi. 

Dia berpikir bahwa semua rencananya untuk mengubah masa lalu akan hancur jika Chun 
Yeowun tidak ditangani dengan cepat. 

'Jet Waktu!' 

Dia tidak pernah berpikir bahwa Time Jet akan datang ke era ini. 

Sejak saat itu, Dewa Pedang dengan cepat merevisi rencananya. 

Setibanya di sana, dia bisa melihat bahwa Chun Yeowun telah mencapai levelnya, level 
yang dia takuti. 

Yang berarti bahwa pertempuran antara makhluk abadi akan terungkap. 
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Jika keduanya abadi dan pada level yang sama, pertempuran akan sulit. 

'Ada Jet Waktu. Apakah saya perlu melawan Demon God secara langsung? Pada awalnya, 
ya, tapi sekarang, mengapa tidak kembali ke masa sebelum dia lahir dan kemudian 
menyingkirkannya.' 

Pikiran untuk menghancurkan seseorang yang bisa setara dengannya. Tidak perlu baginya 
untuk bertarung sama sekali. 

[Jet telah melintasi stratosfer.] 

AI Time Jet memberi tahu mereka berapa banyak pesawat telah naik. 

Dia tidak pernah mengujinya sebelumnya, tetapi pada ketinggian itu, dia pikir akan sulit 
bagi lawan untuk mengikuti apakah mereka memiliki Nano Suit atau berjalan di udara. 

"Mesinnya pasti sudah kembali normal saat kita mendaki sejauh ini... ayo, pindah ke 
koordinat ruang-waktu itu." 

Dewa Pedang mengancam Allen, anggota Pasukan Khusus Mawar Mati, yang sedang duduk 
di kokpit. 

Wajah Allen berlumuran darah saat dia menggigit bibirnya. 

Dialah yang mengendalikan kapal, dan nyawanya terancam ketika musuh ini memasuki 
kapal dan memintanya untuk pergi ke koordinat ruang-waktu tertentu. 

'Kuek! Apa semua ini?' 

Dia tahu bahwa pria yang mengancamnya adalah monster. 

Dia membunuh Anna hanya dengan menjentikkan jarinya dan memotong lengan kiri Allen. 

Jas itu menghentikan pendarahan, tapi masih berdenyut-denyut. 

Di belakangnya, Dewa Pedang berbicara dengan suara dengki. 

"Jika Anda tidak ingin kehilangan lengan lain, bergerak cepat melalui ruang ..." 

Itu dulu, 

Berbunyi! Berbunyi! Berbunyi! 

[Gantungan di sisi kanan pesawat telah dibuka. Entri tak dikenal!] 

'!?' 
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Peringatan dari AI Time Jet membuat Dewa Pedang menyipitkan matanya. 

Dia yakin bahwa mustahil untuk masuk ke Time Jet, yang melintasi stratosfer. 

Kemudian, di telinganya, dia mendengar suara berjalan. 

Melangkah! Melangkah! 

Suara dering logam. 

Dewa Pedang perlahan berbalik. 

Di sana, dia melihat Chun Yeowun memegang Pedang Setan Langit. 

"Aku tahu itu kamu." 

Energi yang kuat mengalir keluar dari Chun Yeowun. 

"Dewa Iblis!" 

Suara kebencian dari Dewa Pedang. 

Matanya diwarnai dengan ketegangan yang ekstrem. 

'... jika Anda melihat lebih dekat, saya yakin. Dewa Iblis telah memasuki alam yang sama 
denganku.' 

Ini akan menjadi pertempuran yang tidak bisa dimenangkan atau kalah. 

Masalahnya adalah jika mereka berkompetisi di Time Jet, itu akan pecah. 

Jika itu terjadi, Dewa Pedang akan kehilangan kesempatan untuk kembali ke masa lalu. 

'Ada satu cara. Aku harus mengusirnya.' 

Mungkin ada beberapa risiko dan kerusakan pada jet, tetapi jika itu berarti mengirim Chun 
Yeowun pergi, dia suka mengambil kesempatan itu. 

Namun, sesuatu yang tidak dia harapkan terjadi. 

Woong! 

[Pergerakan ruang waktu ke koordinat yang tidak ditentukan.] 

"Apa?" 

Kam! 
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Kejutan yang kuat, yang mengguncang keseimbangan Dewa Pedang dan Chun Yeowun. 

Berbeda dengan time pack, Time Jet adalah pesawat terbang yang melintasi ruang dan 
waktu dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, sehingga seseorang harus duduk 
sebelum waktu keberangkatan. 

Gemuruh! 

Saat Chun Yeowun dan Dewa Pedang nyaris tidak menjaga keseimbangan mereka dengan 
kecepatan itu, Allen, yang berada di kokpit, berteriak. 

"Kukuk, apa menurutmu aku akan melakukan apapun yang kalian monster minta dariku! 
Kami akan mengembara melalui ruang dan waktu selama sisa hidupmu dan mati!" 

Dengan kata-kata itu, Allen menembakkan pistol yang ada di papan kokpit. 

Tata! 

Meretih! 

[Da...mage... ke... sistem... utama...] 

AI Time Jet terputus. 

Sistem utama benar-benar rusak, sehingga lampu LED yang menerangi bagian dalam jet 
tidak berhenti berkedip. 

Gemuruh! 

Jet, yang telah memasuki ruang dan waktu, bergetar. 

Pada tingkat itu, tidak ada yang tahu di mana Time Jet akan berhenti. 

"Beraninya kamu!" 

Dewa Pedang mencibir dengan marah dan mencoba menarik Allen dekat dengannya. 

Tapi sebelum itu bisa terjadi, tindakan Allen cepat. 

Bang! 

Allen memasukkan pistol ke mulutnya dan menembak. 

Dengan pegangan di belakang kepalanya, tubuhnya yang lemas jatuh ke lantai jet. 

Satu-satunya pilot Time Jet sudah mati. 

"Ahhhh!" 
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Seolah kemarahannya telah mencapai puncaknya, Dewa Pedang berteriak dan menatap 
Chun Yeowun, yang masih memiliki wajah tenang. 

"Fiuh, tidak ada yang bisa dilakukan. Dewa iblis. Mari kita hentikan ini untuk saat ini. Jika 
kita bertarung dalam situasi seperti ini, kita akan kalah setiap..." 

Chachachang! 

Dewa Pedang buru-buru mengeluarkan pedangnya untuk memblokir pedang hitam Chun 
Yeowun. 

Melihat Chun Yeowun, dia bertanya dengan ekspresi bingung. 

"Dewa Iblis! Apa ini?" 

"Berhenti dengan omong kosong itu. Tidak akan ada gencatan senjata denganmu." 

"Anda!...." 

Dewa Pedang berbicara sambil menggerutu melalui giginya. 

"Dalam situasi ini, keabadian tidak bekerja! Apakah Anda berpikir bahwa kami berdua mati 
adalah masalah ringan? Jika jet itu rusak dan tersapu oleh ruang dan waktu, tubuh kita 
akan hilang..." 

"Apakah kamu begitu takut mati?" 

"Hah?" 

"Kamu takut mati meskipun hidup selama ini. Itu lucu." 

Mata Chun Yeowun, yang mengatakan itu, berbinar. 

Rasanya seperti sesuatu yang penting telah terjadi pada pria itu. 

Dewa Pedang berpikir sesuatu pasti telah terjadi saat dia menjadi abadi setelah mencapai 
Tingkat Master Surgawi. 

Namun, dalam menghadapi krisis, Dewa Pedang meminta gencatan senjata dengan 
musuhnya, Chun Yeowun, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. 

'Aku takut mati? Aku? Aku, dari masa lalu dan masa depan, yang seperti dewa takut mati?' 

Pada saat itu, ketenangannya rusak. 

Dia tidak lagi acuh tak acuh. 
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Hambatan emosional Dewa Pedang meledak saat dia berteriak pada Chun Yeowun. 

"Anda bajingan! Anda pikir Anda siapa untuk menghakimi saya? Dalam menghadapi 
kematian, pada akhirnya, Anda berbicara seolah-olah Anda berbeda ... " 

Itu dulu, 

Memotong! 

'!?' 

Mata Dewa Pedang melebar. 

Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya. 

Garis hitam mulai dari bahu kanannya melintang di perutnya sampai paha kanannya. 

Gedebuk! Gedebuk! Gedebuk! 

Jari-jari tangan kanan Dewa Pedang yang terputus jatuh ke tanah. 

Darah merah kental mengalir keluar dari bagian yang dipotong. 

Menjatuhkan! Menjatuhkan! 

"H...bagaimana?" 

Dia tidak bisa mengerti. 

Dia memblokir pedang Chun Yeowun dengan Unification of the Blade, teknik pedang 
tertinggi. 

Itu adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. 

Namun, Chun Yeowun telah menebas teknik itu dengan pedangnya. 

"Pedang Setan Langit Tidak Ada." 

"Tidak ada ... Pedang Setan Langit?" 

Gemetar. 

Rasanya seperti tubuhnya terbelah dan akan jatuh kapan saja. 

Keringat dingin mengalir di wajahnya. 

Menetes! 
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Sesuatu terasa berbeda. 

Energi gelap dari Chun Yeowun, yang dia hadapi sebelumnya, sangat ganas, tetapi sekarang 
sepertinya kegelapan yang sebenarnya seolah-olah dia memasuki jurang maut. 

Rasanya seperti dimakan oleh kegelapan. 

'Aku... aku... perlu... untuk.' 

Dia mencoba menggunakan energi dari lima binatang roh di tubuhnya untuk 
menyembuhkan dirinya sendiri. 

Fakta bahwa luka itu merobek tubuhnya berarti dia harus menyembuhkan dirinya sendiri 
dengan cepat. 

Tetapi, 

"H...bagaimana?" 

Lukanya tidak sembuh. 

Sejak saat itu, dia seperti menunggu tubuhnya tidak jatuh. 

'Apa yang harus saya lakukan? Jika regenerasi tidak berhasil... haruskah saya memotong 
bagian itu lagi?' 

Dalam sekejap, sesuatu terjadi di pikiran Dewa Pedang. 

Namun, pertanyaannya adalah apakah Chun Yeowun akan memberinya waktu. 

Dia bingung. 

Tutut! 

Dan kemudian, sesuatu seperti gas bocor keluar. 

Seolah-olah itu tidak cukup bahwa Pedang Setan Langit yang Tidak Ada telah menebas 
tubuh Dewa Pedang, kekuatannya akhirnya memotong jet juga. 

Retakan! 

Kecepatan mereka bergerak begitu menakutkan sehingga retakan yang terbentuk akan 
tumbuh lebih besar. 

"Batuk ... batuk ... kamu, apakah kamu benar-benar berencana untuk mati bersama?" 

Dengan wajah pucat, Dewa Pedang bertanya. 
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Pada tingkat jet merobek, bukan hanya dia, tetapi bahkan Chun Yeowun akan mati. 

Dengan suara dingin, Chun Yeowun berbicara. 

"Hanya kamu." 

"Apa?" 

Chun Yeowun menendang tubuh Dewa Pedang. 

keping! 

"Kok!" 

Gedebuk! 

Pada saat itu, tubuh Dewa Pedang, yang nyaris tidak berdiri bersama, terbelah dari bahu ke 
paha dan diseret ke tempat lubang itu terbentuk. 

Astaga! 

"Tidak!" 

Dewa Pedang mencoba menghentikan satu bagian tubuhnya agar tidak tersapu oleh ruang 
dan waktu yang hampa. 

Namun, Energi Setan Langit yang telah menembus ke dalam tubuhnya sudah menyebar. 

Berdenyut! Berdenyut! 

'Ak! aku abadi! Kekal!!' 

Dia menjadi gila. 

Ketika energi internalnya tidak bekerja dengan baik, Dewa Pedang memegang apapun yang 
dia bisa dengan tangan kirinya dan menarik dirinya ke dalam jet. 

Woong! 

"Dewa Iblis !!!" 

Dewa Pedang terus mengutuk dan meneriaki Chun Yeowun. 

Melihat sisi Dewa Pedang itu, Chun Yeowun berbicara dengan suaranya yang biasa. 

"Kamu sudah cukup hidup. Mati." 

'H-Dia!' 
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Chun Yeowun menghunus Pedang Setan Langit miliknya. 

Memotong! 

"Kok!" 

Kali ini dia memotong tenggorokannya. 

Darah menyembur keluar dari leher Dewa Pedang. 

Menetes! 

Dewa Pedang, yang ingin mengatakan sesuatu, jatuh ke belakang. 

Astaga! 

Dan tubuh Dewa Pedang, yang memegang rel di dekat lubang, tersedot. 

Astaga! 

Kepala dan tubuh Dewa Pedang tersapu oleh arus ruang dan waktu dan menghilang. 

Bahkan tubuh abadi hanyalah debu di depan aliran besar ruang dan waktu. 

'Selesai!' 

Lubang di dalam jet menjadi lebih besar, dan Chun Yeowun mencapainya. 

Seperti biasa dengan yin, es qi mulai terbentuk dan menutupinya. 

Jjjkkk! 

Bang! 

Kekuatan ruang dan waktu, yang menyedot isi jet, terhalang oleh es. 

Namun, tekanannya begitu kuat sehingga es harus menebal. 

'Ini hanya solusi sementara.' 

Jjk! 

Chun Yeowun melepaskan lebih banyak qi es untuk memastikan bahwa dinding di dekat 
lubang juga membeku. 

Dia tidak tahu detailnya, tetapi dia harus bergegas. 

Chun Yeowun berlari ke kokpit. 
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'Nano. Bisakah Anda meretas ini dan mengeluarkan saya dari sini dengan aman.' 

[Ada kerusakan pada papan utama, jadi mungkin sulit untuk menyesuaikan dengan 
peretasan.] 

'Kamu harus melakukan sesuatu. Atau kita berdua akan mati.' 

[Akan mencoba meretas. Tolong letakkan telapak tanganmu di papan kokpit.] 

'Oke!' 

Chun Yeowun buru-buru meletakkan telapak tangan kanannya di papan. 

Sarung tangan Nano Suit ada di tangan kanannya, dan seberkas cahaya keluar dari sana 
dan menembus papan yang rusak. 

[Memasuki sistem pencadangan.] 

Jjakkk! 

Seiring dengan suara Nano, telinga Chun Yeowun bisa menangkap retakan es. 

Ini bisa berbahaya jika dia tidak terburu-buru. 

Dia menunggu dengan mata tidak sabar ketika lampu LED Time Jet, yang berkedip terus 
menerus, menyala. 

Whoong! Berbunyi! Berbunyi! 

Pada saat yang sama, tombol di papan utama kokpit juga menyala. 

Beberapa tidak masuk, tapi sepertinya semuanya berjalan normal. 

'Nano? Selesai?' 

[Tampaknya perangkat pengaturan koordinat telah rusak, jadi kita harus menabrak tanah 
keluar dari ruang dan waktu.] 

'Apa yang kamu katakan?' 

[Berarti mendarat di ruang dan waktu yang berbeda dari pengguna.] 

Wajah Chun Yeowun mengeras. 

Seperti yang dikatakan Nano, itu berarti dia bisa memasuki waktu yang tidak dia ketahui. 

Jjkkk! 
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Suara retakan es bisa terdengar. 

Mereka kehabisan waktu. 

Pada tingkat ini, jet akan pecah. 

'Mun Ku.' 

Pada saat itu, di benak Chun Yeowun, dia melihat bayangan Mun Ku dengan seorang anak. 

Jika dia mati, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. 

Menggigit bibirnya, Chun Yeowun bertekad, memerintahkan Nano. 

"Lanjutkan!" 

[Ya. Melarikan diri dari aliran ruang dan waktu.] 

Zat yang lengket dan kental! 

Begitu Nano selesai berbicara, The Time Jet bergetar. 

Aliran ruang terdiri dari lima garis warna berbeda yang dapat dilihat melalui kaca depan 
kokpit. Untuk sesaat, Time Jet melarikan diri. 

Gemuruh! 

Tekanan kuat naik, seperti yang terjadi ketika jet memasuki aliran. 

"Kuak!" 

Chun Yeowun meraih pegangan di papan kokpit dan memegangnya. 

Jika dia melepaskan papan utama, koneksi yang dimiliki Nano dengan jet akan putus. 

Mendering! Mendering! 

Dia berusaha untuk tidak bergerak sebanyak mungkin, dan ruang di luar jendela yang 
terbuat dari lima warna berubah. 

Itu dulu. 

Jjjkkk! 

Mereka keluar dari arus, dan es pecah. 

Pada saat yang sama, tubuh Chun Yeowun, yang memegang papan, tersedot keluar dari jet 
dengan kekuatan yang luar biasa. 
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Pang! 

"Uakk!" 

[Membuka Setelan Nano Gatelinium!] 

Chachacha! 

Nano Suit terbuka di sekitar tubuh Chun Yeowun. 

Dia bahkan tidak menyadari bahwa jas itu telah dibuka, tetapi jas itu tampak merah. 

Dan di beberapa bagian, itu adalah campuran biru. 

'Dimana saya?' 

[Di mesosfer pada ketinggian 60km.] 

Lebih tinggi dari stratosfer. 

Area yang sama dengan Time Jet untuk memasuki ruang dan aliran waktu. 

'Udara?' 

Dia memutuskan untuk kembali ke Time Jet. 

Namun, Time Jet, yang menjadi kecil saat dia bergerak turun, meledak. 

Bang! 

'Ini!' 

Jika Chun Yeowun sedikit terlambat, dia akan mati dalam ledakan itu. 

Dia tidak punya pilihan selain turun sekarang. 

'Nano, mode terbang.' 

[Beralih ke mode penerbangan.] 

Tubuh Chun Yeowun dengan cepat bergerak menuju daratan. 

Bagian luar Nano Suit, yang diwarnai merah, perlahan kembali ke warna aslinya saat dia 
semakin dekat ke daratan. 

Astaga! 

Berapa lama? 
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Chun Yeowun akhirnya bisa melihat daratan. 

Namun, bukan tanah Jianghu yang penuh dengan tanaman hijau. 

[Ketinggian 15km.] 

[Ketinggian 14.5km.] 

[Ketinggian 13km.] 

Saat dia turun, dia melihat gedung-gedung besar. 

'Apa-apaan?' 

Ada rerumputan dan gunung di sekitarnya. 

Ada pepohonan, tapi lebih seperti dunia abu-abu. 

Bangunan yang beratap persegi, dan bukan rumah berlantai keramik, tubuh Chun Yeowun 
semakin dekat dengan tanah. 

Pada akhirnya, 

[Ketinggian 300m.] 

Saat memasuki titik itu, Chun Yeowun turun ke sebuah gedung besar. 

Mata Chun Yeowun melebar pada dinding transparan yang dimiliki bangunan itu. 

Dia bergerak cepat, tetapi dia bisa melihat banyak orang di dalam dinding transparan. 

[Akan segera mendarat, ketinggian 100m.] 

Gedebuk! 

Tubuh Chun Yeowun segera mendarat di tanah abu-abu gelap. 

Dia berdiri, menegakkan dirinya. 

Chachacha! 

Helm dari Nano Suit terangkat saat dia melihat dunia baru, yang dikelilingi oleh bangunan. 

Ini bukan dunia yang dia kenal. 

Woong! 

"Pria AA jatuh dari atas!" 
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"Sepertinya dia jatuh dari gedung?" 

"Sekarang! Pendaratan superhero? Apakah mereka sedang syuting untuk Man of Steel?" 

Orang-orang dengan pakaian yang belum pernah dilihatnya menatap Chun Yeowun, yang 
sama terkejutnya. 

Dia mewaspadai kemunculan mereka yang tiba-tiba. 

'Dimana ini?' 

Saat dia melihat sekeliling dengan mata bingung, Nano menjawabnya. 

[Sinyal Wi-Fi yang terdeteksi. Umur koordinat tersebut adalah... AD. Tahun. 2069.02.19] 

=== NOTE Morenovel === 

Nano Machine sudah tamat Berlanjut ke Squel (Descent of the Demon God) Link : 

======= 
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