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Chapter 51 
Bab 51: Aku akan menghancurkan mereka semua (5) Setelah beberapa waktu, Chun 
Jongsum mulai menyesal menggunakan racun pada Bakgi. 

"Sialan racun itu!" 

Chun Jongsum telah mengetahui tentang racun itu karena ada pengunjung tertentu di 
rumahnya ketika dia masih sangat muda. Seorang wanita paruh baya yang 
menyembunyikan wajahnya dengan kerudung merah menghubungi ibunya, Lady Baek. 
Chun Jongsum mendengar percakapan mereka saat dia sedang belajar herbal. 

"Berapa lama untuk melihat hasilnya?" 

"Mungkin setahun." 

'Baik. Apakah ada cara bagi seseorang untuk memperhatikannya jika mereka tidak 
memiliki energi internal? ' 

'Tidak ada jalan. Seseorang dengan energi internal yang bernilai enam puluh tahun dapat 
membakar racun dari tubuh saat bermeditasi, tetapi tanpanya ... tidak ada jalan. ' 

'Baik. Aku akan percaya kata-katamu kalau begitu. ' 

'Jadi ... di mana kamu akan menggunakan racun itu?' 

"Aku tidak tahu. Bagaimana menurut anda?' 

Dan wanita itu pergi. Setahun kemudian, berita kematian istri ketujuh Tuan Lady Hwa 
menyebar ke seluruh Kultus Iblis. Pada saat itu, ibu Chun Jongsum, Lady Baek, juga senang 
dengan berita itu karena dia juga membenci Lady Hwa. Tapi kegembiraan itu tidak 
berlangsung lama. 

Setelah menjadi jelas bahwa kematian Lady Hwa adalah karena keracunan, Klan Racun dan 
Lady Baek menjadi tersangka nomor satu. Jika bukan karena klaim Dokter Iblis Baek 
Jongwu bahwa racun itu bisa diperoleh bahkan jika bukan untuk Klan Racun, semuanya 
akan menjadi di luar kendali. 

Tuhan menjadi geram dan menangkap setiap pelayan yang melayani Lady Hwa, tetapi 
setelah mengetahui bahwa koki yang bunuh diri, mereka tidak dapat menemukan 
pelakunya yang sebenarnya di balik itu semua. Mereka menemukan bahwa si juru masak 
telah bertemu dengan seorang wanita dengan kerudung, tetapi mereka tidak dapat 
menemukan dengan tepat siapa itu. 
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Setelah kematian Lady Hwa, Tuhan memutuskan hubungan dengan setiap istri dari enam 
klan. Dan untuk Klan Racun, Pemimpin Rumah Baek Oh harus mengundurkan diri dari 
Keanggotaannya. Baek Oh tahu bahwa Tuhan mencurigai keluarganya, jadi dia bahkan 
tidak bisa keberatan dan dia juga curiga bahwa pelakunya mungkin putrinya sendiri. 

'Tidak! Itu bukan aku!' 

Lady Baek ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Tuhan. Tetapi jika hal-hal yang 
keluar bahwa sumber racun berasal darinya, itu adalah hal yang sama dengan mengatakan 
bahwa keluarganya berada di belakang kematian Lady Hwa. Jadi dia tidak bisa mengatakan 
yang sebenarnya. Dia sengaja menjual racun itu, tidak tahu siapa yang akan 
menggunakannya. 

'Jongsum, anakku. Anda harus menjaga rahasia ini antara Anda dan saya. Atau yang lain, 
bahkan kamu akan dibenci oleh ayahmu. ' 

Lady Baek mengatakan pada Chun Jongsum untuk tidak mengatakan sepatah kata pun 
tentang hal itu dan segera meninggal dunia saat menderita stres. 

'Ibu...' 

Chun Jongsum menjadi geram. Pelakunya yang sebenarnya bersembunyi di balik enam 
klan, dan fakta bahwa ibunya meninggal karena itu hanya membuatnya semakin marah. 

'Tidak! Itu bukan ibuku! Ini bukan!' 

Namun, dia tidak punya cara untuk mencari tahu siapa wanita berkerudung merah itu. Jadi, 
Chun Jongsum memutuskan untuk menjadi Dewa masa depan dan menemukan siapa yang 
berada di balik insiden itu. Dia kemudian akan menghapus seluruh keluarganya untuk 
membalas ibunya. 

"Kalau bukan karena itu, ibuku masih hidup!" 

Chun Jongsum menyalahkan semua ini pada Lady Hwa, dan berpikir untuk membunuh 
Chun Yeowun, putranya. 

"Nnnnnnghhhhhrgh!" 

Namun, dialah yang berada di ambang kematian. Semua tulang di tubuhnya telah hancur 
dan dia tidak bisa bergerak. Dia putus asa dan takut pada Chun Yeowun. Tidak ada 
pelatihan bela diri yang memungkinkan dia mengalahkan monster ini. 

"Tulangmu sudah hancur, jadi aku harus menyelesaikannya kalau begitu." 

Chun Yeowun kemudian mulai memfokuskan energi di tangannya, mencoba 
menyelesaikannya dengan menghancurkan energi internal di dalam Chun Jongsum. Ini 
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untuk memastikan bahwa Chun Jongsum tidak akan pernah mencoba untuk melukai siapa 
pun tanpa membunuhnya. 

'T-tunggu! Tidak!' 

Chun Jongsum, yang hampir menyerah, mulai memutar dengan gila. 

"NNNNNRGH!" 

Memiliki semua tulangnya patah dan menerima kerusakan internal adalah dua hal yang 
berbeda. Dengan yang terakhir, tidak ada yang bisa menjadi prajurit lagi sepanjang 
hidupnya. 

"Diam!" 

Chun Yeowun menekan titik darah untuk membuatnya berhenti bergerak. 

"NNNNNNGH!" 

"Hmm?" 

Chun Jongsum terus berusaha mengatakan sesuatu, jadi Chun Yeowun membiarkan 
Jongsum berbicara dengan menekan titik darah lagi. 

"Argh ... ahh ...." 

Chun Jongsum terengah-engah beberapa detik. 

"Yyouush .... Mosher ... cuci keeled ... nooot ... bye ... ma ... crrrran .... " 

Semua giginya hilang dan dagunya terdistorsi, jadi sulit untuk memahami apa yang dia 
katakan. 

"Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Nano, analisa itu. ' 

[Ya tuan. Menafsirkan dari pengucapan dan gerakan bibir.] 

[Ibumu terbunuh bukan oleh klan saya.] 

Nano memberitahunya dengan pengucapan yang benar. 

"Hah? Apa yang kamu katakan?" 

Chun Yeowun menjadi kaget dan Chun Jongsum menghela nafas lega. Dia mencoba untuk 
memberitahukan rahasia yang telah dia simpan selama ini, mencoba untuk menghentikan 
energi internalnya agar tidak hancur. Tapi ada alasan lain untuk ini. Chun Jongsum berpikir 
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jika monster ini mengeluarkan pelakunya, maka monster itu akan mengejar pelakunya dan 
membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan. 

[Orang asli yang membunuh ibumu adalah salah satu wanita di lima klan selain milikku.] 

"Salah satu wanita di lima klan lainnya?" 

Chun Jongsum nyaris tidak mengangguk. Ini semua yang dia tahu, tetapi jika Chun Yeowun 
merindukan pembalasan, maka dia akan mencari tahu tidak peduli apa. 

[Jadi tolong ... jangan hancurkan energi internalku setidaknya.] 

Chun Yeowun bertanya pada Jongsum dengan tatapan curiga, "Jadi ... bagaimana kamu tahu 
ini?" 

"Nnngh?" 

"Bagaimana saya bisa tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya bahwa pelakunya 
berasal dari salah satu klan lain?" 

Sulit untuk percaya bahwa Klan Racun tidak bersalah ketika ibunya meninggal karena 
racun. Yeowun berpikir bahwa Klan Racun dan Lady Baek berada di belakang kematian 
ibunya selama ini. Jongsum kemudian tidak dapat menemukan kata untuk diuraikan, tetapi 
jika dia harus menceritakan semuanya, maka dia harus mengatakan bahwa ibunya adalah 
sumber racun. 

'Nano, analisis ekspresi wajahnya.' 

[Menganalisa...] 

Chun Yeowun mengaktifkan kemampuan Nano untuk mencari tahu kebenarannya. 

"Apakah benar pelakunya bersama lima klan lainnya?" 

Chun Jongsum mengangguk. Ini benar, jadi tidak perlu ragu. 

[Tidak ada perubahan dalam gerakan otot. Peluang berbohong: 5%.] 

Ini berarti bahwa Jongsum mengatakan yang sebenarnya. Namun kebenarannya 
mengejutkan, karena Yeowun sudah lama berpikir bahwa Clan Racunlah yang berada di 
balik kematian ibunya. 

"Lalu ... apakah Klan Racun ... Lady Baek tidak ada hubungannya dengan kematian ibuku?" 

Mendengar pertanyaan itu, mata Jongsum sedikit bergetar. Dia tidak perlu mengatakan 
yang sebenarnya tentang ini, jadi dia mengangguk. Suara Nano bergema di telinga Yeowun. 
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[Terdeteksi perubahan ekspresi wajah dan mata. Peluang berbohong: 75%.] 

Ini jauh lebih tinggi daripada ketika digunakan pada Yumpa. Ini berarti bahwa Klan Racun 
memang memiliki bagian dalam kematian Lady Hwa. Yeowun menatap Jongsum dengan 
dingin. 

"Aku tahu aku tidak bisa mempercayai kata-katamu." 

"I-ish nott lyeeeeing ..." 

"Diam." 

Chun Yeowun kemudian memukul perutnya. Chun Jongsum hampir berteriak karena rasa 
sakit yang datang dari perutnya, tapi dia dibungkam oleh Yeowun saat dia menekan titik 
darah. Yeowun meninju lagi dengan energi, menghancurkan energi internal Jongsum. 

Semua energi di dalam tubuh Jongsum mulai menghilang. Itu sudah pergi. 

'Energi saya! Tidak! Tidaaaaaak! ' 

Di ruang medis, Dokter Baek Jongmeng tidak pulang dan menunggu. 

"Hmph ... haruskah aku menyiapkan penawarnya?" 

Dia khawatir Yeowun keluar penuh amarah. Bahkan jika dia menjadi lebih kuat, itu bisa 
berbahaya jika Chun Jongsum menggunakan racunnya. Yeowun adalah kadet pertama yang 
menjadi teman Jongmeng, jadi dia khawatir Yeowun akan terluka. 

Saat itulah dia mendengar seseorang berlari menaiki tangga. Segera, dia mendengar 
penjaga berbicara dengan suara khawatir untuk melanjutkan, dan pintu terbuka. 

"Apa?! Kamu!" 

Jongmeng menatap Chun Yeowun yang masuk. Dia memiliki seseorang di pundaknya, yang 
digantung seperti boneka kain. 

"Apa yang sedang terjadi!" 

"Lakukan sesuatu tentang dia dulu!" 

Chun Yeowun melemparkan pria itu ke ranjang. Itu adalah Chun Jongsum. 

"Nnnnrgh ...!" 

Dia memiliki gelembung muncul dari mulutnya, hampir sekarat. Seluruh wajahnya berubah 
ungu seolah-olah dia telah diracun. 
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"A-apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi?!" 

Jongmeng bingung, tapi dia dengan cepat pindah untuk mulai memeriksa Jongsum. Dan 
tempat tidur di sebelahnya adalah tempat Chun Mukeum berbaring. Dia tercengang. 

'Bajingan ini ...' 

Dia tidak berpikir Yeowun akan benar-benar membawa Jongsum di sebelah tempat tidur 
berikutnya, tepat di ambang kematian. 
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Chapter 52 
Babak 52: Kepala dingin tapi hati hangat (1) Seni Racun Kehancuran. Ketika seseorang 
mencapai tingkat keempat, itu memungkinkan mereka untuk menyimpan racun di dalam 
tubuh dan menggunakannya saat dibutuhkan. Energi internal membantu mengendalikan 
racun yang ada di dalam tubuh, tetapi jika energinya hancur, racun itu menyebar tanpa 
terkendali. 

"Nnnrggghgh!" 

Chun Yeowun terkejut ketika wajah Chun Jongsum berubah ungu dan mulutnya penuh 
gelembung. Dia tidak akan membunuhnya karena aturan akademi, tapi sepertinya Jongsum 
sedang sekarat. 

"Ya Tuhan ... energi internalnya hilang," Baek Jongmeng terkesiap. Dia menyadari mengapa 
Jongsum diracun. 

'Aku tahu sesuatu akan terjadi, tetapi ini ...' 

Dia tidak berpikir Yeowun akan menghancurkan energi Jongsum. Dia bukan seorang 
seniman bela diri, tetapi dia tahu betapa pentingnya energi internal bagi seorang seniman 
bela diri. Melihat semua tulang yang telah dihancurkan, itu membuatnya mengerutkan 
kening. 

'Kamu seharusnya berhenti setelah mematahkan tulangnya. Kenapa kamu sejauh ini? ' 

Jongmeng memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi dia harus merawat 
pasiennya terlebih dahulu. Jongmeng dengan cepat menempatkan jarum di atas titik darah 
Jongsum. Dia tidak tahu apa efek racunnya, jadi dia harus mengeluarkan racun itu dari 
tubuh terlebih dahulu. Titik-titik darah mulai menumpahkan darah hitam dengan bau 
busuk racun yang berasal darinya. 

"Ugh!" 

Itu adalah racun yang kuat yang seharusnya sudah membunuh orang normal. Untungnya, 
Jongsum belum mati. 

"Apakah dia kebal terhadap racun?" 

Tetapi bahkan kemudian, tingkat racun ini akan membunuh Chun Jongsum. 

"Oh! Saya punya itu!" 

Jongmeng lalu dengan cepat membuka laci mejanya dan menemukan kantong sutra merah 
yang berisi pil obat kecil di dalamnya. 
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"Aku sangat beruntung memiliki ini." 

Itulah yang diperintahkan gurunya, Baek Jongwu. Jongmeng mengenakan sarung tangan 
agar ia tidak menyentuh racun dan membuka mulut Jongsum dan meletakkan tiga pil di 
dalamnya. 

"Kamu mungkin merasa ingin mati, tetapi menelannya jika kamu ingin hidup. Lanjutkan!" 

Chun Jongsum sedang sekarat, tapi dia hampir tidak menelannya. Saat Jongmeng 
melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Jongsum, Yeowun memandang dengan 
ekspresi serius. 

"Aku tidak mengharapkan ini." 

Dia tidak tahu apa-apa tentang racun, jadi tidak mungkin Yeowun tahu ini. Jika Jongsum 
meninggal, Yeowun akan diusir. 

'Sialan. Saya tidak bisa membiarkannya mati. " 

Dia sudah terlalu jauh, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. 

"Aku harus membiarkannya hidup." 

Cara terbaik adalah membuat Nano menganalisis racun dan mendetoksifikasi, tetapi Nano 
mengatakan itu tidak mungkin untuk pindah ke tubuh orang lain. 

"Kenapa kamu tidak bisa?" 

[Itu bertentangan dengan protokol sistem. Ada kunci di sana yang membatasi Anda untuk 
melakukannya.] 

"Mengapa ada kunci?" 

[Ada kode genetik tertanam yang melindungi Mesin Nano agar tidak diambil oleh entitas 
lain.] 

Yeowun tidak tahu, tetapi ada banyak batasan dalam program Mesin Nano. Itu dilakukan 
untuk melindungi kerangka waktu saat ini dari memiliki teknologi yang sangat canggih 
sehingga tidak akan diungkapkan kepada publik. 

"Lalu apa yang harus saya lakukan?" 

"OH!" 

Chun Yeowun kemudian menemukan darah yang ada di pakaiannya dari membawa 
Jongsum. 
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'Nano, bisakah kamu menganalisis racunnya saja?' 

[Dimengerti. Silakan letakkan tanganmu di atas substansi.] 

Yeowun meletakkan jarinya di atas racun itu ketika Nano menyuruhnya melakukannya. 

[Menganalisa.] 

Chun Yeowun kemudian berjalan ke kabinet yang memegang tanaman herbal sementara 
Nano menganalisis. Jongmeng sibuk merawat Jongsum sehingga dia tidak tahu apa yang 
sedang dilakukan Yeowun. 

[Menganalisis lengkap. Total tujuh racun telah dicampur, sehingga membuat efek beracun 
baru.] 

"Analisis jalan ke ramuan campuran yang saya lihat sekarang untuk mendetoksifikasi. 
Cepat! ' 

[Dimengerti.] 

Nano kemudian mulai mencari melalui ramuan obat yang Yeowunw lihat. Segera, Yeowun 
adalah ramuan apa yang harus dia gunakan dan berapa banyak melalui Augmented Reality. 
Yeowun dengan cepat meraih apa yang dia butuhkan dan mulai membuat sup obat. Ketika 
asap mulai naik dari ketel uap, Jongmeng berbalik ke arahnya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Dia basah kuyup, hampir tidak lega. Sepertinya Jongsum nyaris tidak mengendalikan racun 
dengan pil obat. 

"Uh ... Aku hanya membuat sup obat." 

Chun Yeowun ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Baek 
Jongmeng, yang mengalami kesulitan karena apa yang telah dilakukan Yeowun, bangkit 
dan mencoba memarahinya. 

"Apa yang kau bicarakan! Bagaimana Anda bisa mencoba ... ya? " 

Dia terkejut melihat obat di atas meja. Semua herbal yang Yeowun telah keluarkan adalah 
yang digunakan untuk menghilangkan racun, dan beberapa diperlukan untuk dicampur 
dengan yang lain. 

'Apa? Dia tidak akan tahu ini jika dia tidak belajar ramuan obat ... ' 

Jongmeng kemudian mencicipi sup sedikit dengan jarinya. Campuran ramuan obat bisa 
beracun jika dilakukan secara tidak benar, tetapi ini tampaknya tidak memiliki masalah. 
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"Dia mempelajari obat-obatan!" 

Dia tidak melakukannya. Yeowun hanya mengikuti instruksi Nano. Namun, Baek Jongmeng 
tidak mengetahui hal ini dan heran. Bahkan kemudian, membuat sup obat tanpa 
mengetahui untuk apa itu masih berbahaya. 

"Itu tidak buruk, tapi kita perlu tahu apa itu racun untuk ..." 

"Ini Sulfuric Poison, jadi itu termasuk ikan racun, jamur beracun, serangga wabah, ek biru, 
dan ekstrak merah." 

"Oh ..." 

Yeowun dengan cepat mendaftarkan racun di dalam Jongsum dan Jongmeng terkejut. Sulit 
dipercaya ketika Yeowun bahkan tidak mengekstrak racun untuk mempelajarinya. 

"Dokter Baek, bisakah kau percaya padaku tentang hal ini?" 

Yeowun tidak punya waktu untuk disia-siakan sehingga ia memohon pada Jongmeng. 
Dokter kemudian menoleh ke Jongsum yang masih ungu dan menyuruhnya menunggu. 
Jongmeng kemudian mengumpulkan setetes darah dari Jongsum dan menaruhnya di 
mangkuk kecil. Dia kemudian mulai memeriksa untuk melihat apakah darah benar-benar 
mengandung tujuh racun yang Yeowun bicarakan. 

'... Itu benar-benar!' 

Apa yang dikatakan Yeowun benar. Yeowun mungkin tahu apa yang dia lakukan dengan 
sup obat, jadi Jongmeng kemudian memutuskan untuk menggunakan sup yang dibuat 
Yeowun. Dia membawa sup dan meminta Jongsum untuk mengambil sendok demi sendok. 
Yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah menunggu. 

"Kami sudah melakukan semua yang kami bisa sekarang. Saya harus menjaganya agar 
tetap pada jarum agar racunnya tidak menyebar. " 

"Maaf, Dokter Baek." 

Yeowun sangat menyesal melakukan sesuatu di luar kendali. Jongmeng menggelengkan 
kepalanya. 

"Tapi mengapa kamu harus menghancurkan energi internalnya? Bahkan jika dasar-dasar 
akademi mendukung kelangsungan hidup yang terkuat, ini ... sepertinya terlalu banyak. 
Bisakah Anda mengambil reaksi? " 

Jongmeng benar-benar khawatir. Yeowun masih di akademi, tetapi ia akan lulus dalam 
empat tahun dan setelah menempatkan kandidat Klan Racun dalam kondisi seperti itu, 
kemungkinan Klan Racun akan membalas. Yeowun berbicara dengan busur. 
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"...Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan mengambil apa pun yang datang kepada 
saya untuk apa yang telah saya lakukan. " 

Tidak ada jalan kembali bahkan jika dia menyesalinya. Dan dia telah memutuskan untuk 
bertarung dengan enam klan sejak awal, jadi itu tidak masalah. 

"Ah ... kamu masih muda." 

Jongmeng kemudian merasakan kecerobohan muda Chun Yeowun dan memberinya 
beberapa nasihat yang tulus. 

"Saya harap Anda berpikir secara mendalam tentang setiap kejadian mulai sekarang. Dari 
apa yang saya pelajari dalam kultus, lebih umum bagi orang terpintar untuk bertahan 
hidup, daripada yang terkuat. Jadilah fleksibel dengan pemikiran Anda. " 

Baek Jongmeng berharap bahwa Yeowun tidak akan sombong tentang kekuatannya sendiri 
dan menjadi pintar. Berpikir bahwa kekuatan kasar akan menumbangkan segala sesuatu di 
dalam sekte adalah ide yang salah. Chun Yeowun berpikir mendalam tentang saran itu. 

'Mungkin ... kali ini aku terlalu gegabah.' 

Pertumbuhan kekuatannya yang cepat membuatnya sombong. Dia tidak bisa 
memahaminya sekarang, tapi dia merasa telah melakukan kesalahan setelah mendengar 
saran Jongmeng. 

"Yah, sudah terlambat. Anda harus kembali sekarang. " 

Sudah hampir waktunya asrama ditutup. Chun Yeowun membungkuk dan mencoba 
kembali ketika seseorang berbicara dengan canggung. 

"Uh ... bagaimana denganku?" 

Itu kadet ke-18, Bakgi. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 53 
Bab 53: Kepala dingin tapi hati hangat (2) Saat mereka berjalan keluar, Bakgi menyaksikan 
Chun Yeowun diam-diam. Yeowun tidak mengatakan apa-apa, dan Bakgi merasa menyesal 
atas apa yang terjadi. 

"Aku membuatnya dalam sesuatu yang seharusnya aku tangani sendiri." 

Bakgi terkejut ketika Chun Jongsum datang hampir sekarat karena racun. Dia juga tahu 
bahwa Chun Yeowun akan menggunakan kekerasan ketika berhadapan dengan Jongsum, 
tetapi dia juga tidak mengharapkan Yeowun untuk menghancurkan energi internal 
Jongsum juga. Dia pertama-tama bertanya-tanya mengapa Yeowun telah menghancurkan 
energi internal Jongsum. Itu berarti bahwa kehidupan Chun Jongsum sebagai seorang 
pejuang telah berakhir, dan belum lagi, semua tulangnya telah hancur. 

'Apakah dia tidak memikirkan reaksi itu? Atau apakah dia pendendam terhadapnya? ' 

Bakgi kemudian berpikir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia menghadapi seseorang 
yang mungkin telah membunuh orang tuanya sendiri. Itu dipertanyakan untuk sedikitnya. 
Bakgi kemudian berbicara dengan Yeowun. 

"Taruna ke-7." 

Yeowun berhenti dan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. 

"Biarkan aku bertanya sesuatu padamu." 

"Ya." 

"Mengapa kamu menghancurkan energi internalnya?" 

Setelah melangkah sejauh ini, Chun Yeowun sekarang akan mendapatkan semua 
kemarahan dari Klan Racun. Yeowun menjawab dengan tenang. 

"... Aku hanya membiarkan amarahku lepas kendali." 

Yeowun melanjutkan, "Aku takut jika aku membiarkannya, dia akan menggunakan racun 
pada taruna lain juga." 

Itu membuat Bakgi heran. Yeowun lebih khawatir tentang taruna lain yang diracuni 
daripada dia yang disalahkan oleh Klan Racun. 

'Orang ini...' 

Dia bukan hanya orang yang gegabah. Pengambilan keputusannya tidak sempurna, tapi dia 
masih lebih dari seorang pemimpin daripada para pangeran lain yang telah bertemu Bakgi. 
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"Dia berbeda." 

Chun Yeowun tidak benar-benar khawatir tentang taruna lain. Dia hanya tidak ingin 
melihat racun yang membunuh ibunya menyebar di akademi. Namun, Bakgi 
menafsirkannya sebagai pengorbanan mulia Yeowun dan mulai berpikir bahwa Yeowun 
pantas sebagai seorang pemimpin. 

"Bagaimana jika..." 

Bakgi kemudian mencoba mengatakan sesuatu kepada Yeowun ketika tujuh kadet berlari 
untuknya. Mereka adalah anggota tim Yeowun. 

"Menguasai! Di mana Anda? "Hu Bong bertanya dengan keringat menutupi wajahnya. 
Ketujuh kadet tampak seperti mereka benar-benar khawatir dan menghela napas lega. Ko 
Wanghur juga berbicara dengan lega. 

"Kami khawatir kamu disergap. Aku sedang menunggumu keluar dari tempat latihan 
pribadi. " 

"Oh." 

Yeowun kemudian ingat berbicara dengan Wanghur untuk kembali ke asrama bersama 
setelah waktu makan malam. Tetapi ketika Yeowun tidak keluar setelah satu jam, Wanghur 
mulai mencari akademi dengan anggota lainnya. Yeowun meminta maaf kepada mereka. 

"Maafkan saya." 

"Tidak, itu baik bahwa kamu baik-baik saja." 

Bakgi lalu memandang mereka dan tersenyum pahit. 

"Dia sudah memiliki bangsanya sendiri." 

Bakgi menyadari bahwa dia selalu menjauhkan diri dari kadet-kadet lain, sehingga bahkan 
ketika dia adalah seorang pemimpin untuk kelompok ke-12, tidak ada yang mengikutinya. 
Yeowun kemudian bertanya kepada Bakgi, "Apa yang ingin kamu katakan?" 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Bakgi menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. 

Ketika tim Yeowun mendengar tentang apa yang terjadi antara dia dan Chun Jongsum, 
mereka menjadi khawatir. Ko Wanghur dari Demon Fist Clan juga khawatir tentang 
Yeowun menghancurkan energi internal Jongsum. Wanghur kemudian memberi mereka 
solusi untuk menghadapi ini. 
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"Kita harus tumbuh dalam kekuatan untuk saat ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa 
kepada kami saat kami masih menghadiri akademi, tetapi kami menentang salah satu dari 
enam klan kultus. Kita harus fokus pada peningkatan kekuatan selagi kita bisa. " 

Ko Wanghur bertubuh besar dan berotot, tetapi ia juga sangat intuitif dan logis. Yeowun 
setuju dengannya. Dia harus siap untuk Klan Racun untuk membalas dengan cara apa pun. 
Dan tidak seperti Wanghur, Hu Bong khawatir tentang masalah lain. 

"Menguasai. Saya lebih khawatir tentang bagaimana Ketua akan menangani masalah ini. " 

Aturan akademi tidak menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menghancurkan kekuatan 
internal orang lain, tetapi kekuatan internal seperti tali penyelamat, jadi mereka tidak 
yakin tentang apa yang akan dilakukan akademi mengenai masalah ini. 

"Semoga saja tidak terjadi apa-apa." 

Kekhawatiran Hu Bong menjadi kenyataan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, tiga 
instruktur datang ke Yeowun dan para anggotanya di hutan dekat tempat mereka akan 
berlatih. Salah satu instruktur itu adalah Impeng. 

"Kamu telah melakukan hal bodoh." 

"...Maafkan saya." 

"Ketua telah memerintahkan kami untuk membawamu ke kamarnya." 

'Oh tidak..' 

Ketujuh anggota semua menjadi khawatir. Mereka hanya berharap Yeowun tidak akan 
diusir. Jika itu terjadi, maka Yeowun akan menjadi sasaran oleh Klan Racun segera. 

Ketika instruktur membawa Yeowun ke kantor Kepala, mereka membiarkan Yeowun 
masuk sendirian. 

"Ketua, kadet ketujuh ada di sini." 

"Biarkan dia masuk." 

Ketika Yeowun masuk, Lee Hameng mengikat rambut merah panjangnya ke belakang dan 
sedang mengerjakan dokumen. Yeowun kemudian membungkuk dengan sopan. 

"Kadet ke-7, melapor kepada Kepala Akademi Iblis." 

Lee Hameng tidak menanggapi dan fokus pada dokumennya. Udara menjadi dingin saat 
keheningan turun. Segera, Lee Hameng selesai menulis pada dokumen dan bangkit untuk 
meregangkan otot-ototnya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Aku harus menulis laporan kejadian terima kasih kepadamu, jadi jangan marah karena 
aku tidak menanggapi haluanmu." 

Itulah yang sedang dikerjakan Lee Hameng. Dia harus melaporkan Baek Jongmeng dan 
instruktur lain tentang apa yang terjadi. Hameng menunjuk ke kursi di dekat meja rapat 
dan membiarkan Yeowun duduk. 

Lee Hameng duduk di seberang Yeowun dan menatapnya dengan jemari yang disilangkan. 
Sulit mengatakan apa yang dipikirkannya. Setelah sekian lama, Hameng berkata, "Kamu 
masih muda." 

"Apa?" 

"Mari kita berurusan dengan pekerjaan dulu. Biarkan aku bicara dulu sebagai Ketua 
Akademi. " 

"Sebagai Ketua?" 

Yeowun menjadi ingin tahu dan Hameng melanjutkan, "Anda telah melakukan beberapa 
kerusakan serius dengan menghancurkan energi internal kadet lain." 

Masalahnya di sini adalah itu. Pertarungan dan duel di belakang layar secara tidak resmi 
direkomendasikan oleh akademi, jadi pertarungan yang sebenarnya bukanlah masalah. 

"Kamu pada dasarnya membunuh seorang seniman bela diri." 

Kemungkinan akan ada hukuman untuk ini. Mata Yeowun bergetar. Ini berarti bahwa dia 
bahkan mungkin dikeluarkan. 

"Melalui sejarah panjang kita di akademi, kamu adalah orang pertama yang melakukan hal 
bodoh seperti itu. Jika kami membiarkanmu berjalan bebas setelah melakukan hal seperti 
itu, akan ada orang lain yang akan meniru tindakan bodoh itu. " 

'Tidak...' 

Yeowun menunduk. Hameng menyimpulkan, "Jadi, sebagai Kepala Akademi, aku dengan ini 
memerintahkanmu untuk menyerahkan tanda kuningmu dan tinggal selama lima hari di sel 
penjara." 

Mata Yeowun membelalak karena terkejut. 

"... Apakah aku tidak diusir?" 

"Mengeluarkan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Satu-satunya pengusiran di 
akademi adalah dari gagal tes, atau membunuh kadet lain di luar duel resmi. " 

"Oh ..." 
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Yeowun lalu menghela nafas lega. Setidaknya skenario terburuk tidak terjadi. Hameng 
menggelengkan kepalanya. 

"Hmph. Masih terlalu dini untuk merasa lega. " 

Seperti yang dikatakan Hameng. Jika dia harus mengembalikan tanda kuning, itu berarti dia 
akan kehilangan hak untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah lima hari di penjara, itu 
hanya memberinya satu hari untuk mendapatkan kembali tag ketika dia keluar. Tetapi 
apakah akan ada instruktur yang tersisa dengan tanda kuning pada hari terakhir? 

'... Itu juga masalah.' 

Lee Hameng telah memberikan hukuman sedemikian untuk menunjukkan kepada semua 
kadet apa yang akan terjadi ketika seseorang bertindak terlalu jauh dengan kekerasan. 

"Aku akan membuatmu tinggal selama tujuh hari, tetapi itu tidak akan memberimu 
kesempatan." 

Ini adalah hadiah kecil dari Lee Hameng. Dia tidak tahan kehilangan individu berbakat 
seperti Chun Yeowun, meskipun dia benar-benar kecewa dengan masalah ini. 

"Yah, jadi setelah itu selesai, mari kita bicara tentang kebodohanmu sebagai lulusan senior 
akademi." 

Hameng kemudian melepaskan energinya yang kuat di seluruh kantor. Itu sangat 
mengerikan bahkan membuat Chun Yeowun tersentak. Alasan mengapa Hameng menutupi 
kantornya adalah untuk menutupi suara yang bisa merembes keluar dari kantor. 

"Aku sangat kecewa denganmu." 

Tidak seperti bagaimana dia secara resmi menghukum Yeowun, dia sekarang tampak 
sangat marah. 

"Saya memiliki harapan besar untuk Anda, dan Anda telah melakukan sesuatu yang hanya 
dilakukan seorang penjahat," Lee Hameng meludah dengan marah. Yeowun kemudian 
berpikir Hameng kecewa pada Yeowun karena menghancurkan energi internal seorang 
kadet dan meminta maaf. 

"Maafkan saya." 

"Maaf untuk apa? Tidak bisakah Anda melakukan pekerjaan Anda dengan lebih baik? Anda 
tidak punya kepala untuk mengurus kotoran Anda? " 

"Apa?" 

"Apakah kamu membawanya ke ruang medis setelah kamu menghancurkan energi 
internalnya karena kamu bersimpati dengannya?" 
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"Itu ..." 

"Tentu saja tidak. Anda takut diusir. Maka Anda seharusnya tidak melakukan itu sejak awal. 
" 

"Tapi Chun Jongsum ..." 

"Dia menggunakan racun yang membunuh ibumu, jadi dia layak dibunuh? Itu saja?" 

Yeowun bingung dan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Lee Hameng telah 
menemukan setiap detail kecil dari apa yang telah terjadi. Baek Jongmeng telah 
menumpahkan semua detail tentang Chun Yeowun, dengan harapan mempertahankan 
posisi Yeowun. Lee Hameng mendengus dan berbicara dengan suara dingin. 

"Kau membawanya ke ruang medis ketika kau pikir dialah yang ada di balik kematian 
ibumu? Karena Anda takut diusir? Bodoh sekali! Jika Anda akan melakukannya, maka Anda 
seharusnya melakukannya dengan benar. " 

'Tunggu-apakah dia ...?' 

Lee Hameng tidak berbicara tentang menghancurkan energi internal. Dia menyiratkan 
bahwa Chun Yeowun seharusnya baru saja membunuh Jongsum. 

"Kamu seharusnya tidak membiarkan musuh hidup. Itu hanya akan menciptakan lebih 
banyak musuh. " 
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Chapter 54 
Bab 54: Kepala dingin tapi hati hangat (3) Lee Hameng mendapat laporan tentang apa yang 
terjadi malam itu ketika dia datang bekerja pagi-pagi. Dia dengan cepat memahami bahwa 
Chun Yeowun telah kehilangan kendali atas amarahnya, dan dengan demikian ia tidak 
dapat memahami masalah yang dipertaruhkan. 

'Dia pasti sibuk belajar seni bela diri selama dua minggu ...' 

Hameng membenci Submeng Wali Kanan, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada waktu bagi 
Submeng untuk mengajar Yeowun hal-hal selain seni bela diri. Tampaknya Chun Yeowun 
ketinggalan pelajaran kehidupan nyata. 

"Aku tidak bisa membiarkannya membusuk dengan bakatnya." 

Chun Yeowun memiliki potensi tinggi, diberi pelajaran dan bimbingan yang tepat. Lee 
Hameng menghargai hubungannya dengan enam klan, tetapi dia juga tertarik dengan Chun 
Yeowun. 

"Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah orang yang gagal membersihkan setelah 
kekacauannya?" 

"..." 

"Itu adalah kematian. Keributan yang kau sebabkan adalah apa yang kau bawa pada dirimu 
sendiri. " 

Tidak seperti Dokter Baek Jongmeng, Lee Hameng adalah seorang realis yang biasanya 
mengkritik dan menilai masalah yang sebenarnya. 

"Kamu. Mengapa Anda masuk akademi? "Lee Hameng bertanya. Yeowun menggigit 
bibirnya dan menjawab, "... Itu menjadi lebih kuat dari orang lain." 

"Daripada orang lain, katamu?" 

Yeowun memperhatikan sedikit kemarahan dalam suara setelah dia mengatakan mengapa 
dia ingin menjadi kuat. Dia ingin membalas dendam. 

"Apakah amarah yang menarikmu dan membuatmu lebih kuat?" 

Setiap orang memiliki tujuan, dan tujuan itulah yang membuat orang bekerja lebih keras. 
Semua taruna di akademi memiliki tujuan mereka sendiri. 

"Kemarahan bisa menjadi alasanmu untuk hidup, tetapi kamu juga kandidat untuk takhta." 

Chun Yeowun bergidik. 
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"Sebagai Tuhan masa depan yang mungkin, apakah kamu akan puas setelah mendapatkan 
balas dendammu? Kemarahan hanyalah bagian dari jalan yang Anda ambil. Itu harus tetap 
sebagai motivasi Anda. " 

Tuhan adalah Sekte Iblis itu sendiri. Jika Yeowun hanyalah seorang kadet lain, tujuannya 
tidak akan seburuk itu, tetapi ia juga seorang kandidat untuk tahta Tuhan di masa depan. 

"Kamu harus melihat hutan. Kemarahan Anda membakar seluruh hutan, bukan hanya 
pohon. Dan pada akhirnya akan membakar diri Anda sendiri. " 

Lee Hameng sekarang menasihati Yeowun. 

"Apa kamu tau maksud saya?" 

"... Saya kira begitu, Tuan." 

"Jika kamu melepaskan amarahmu seperti preman, itu akan melukai orang-orang di 
sekitarmu, dan pada akhirnya akan menyakitimu juga." 

Hameng berbicara dengan dingin. 

"Taruna ke-7. Tidak, Chun Yeowun. Jika Anda ingin bertahan dan menjadi masa depan 
kultus, Anda harus memiliki kepala yang dingin tetapi hati yang hangat. Atau yang lain, 
kamu akan mati bahkan sebelum kamu membalaskan dendam ibumu. " 

'... Kepala dingin, hati hangat.' 

Yeowun menorehkan nasehat itu dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar nasihat 
dalam lima belas tahun hidupnya. Yang dia pikirkan hanyalah balas dendam dan 
mengakhiri enam klan yang membunuh ibunya. Tetapi dia tidak pernah memikirkan apa 
yang akan terjadi sesudahnya. Pikiran-pikiran itu mendinginkan kemarahan Yeowun. 

'Dia benar.' 

Jika dia hanya fokus pada balas dendam, itu akan menjadi itu. Jika dia ingin mencapai balas 
dendam dan bertahan hidup, dia harus terlihat lebih tinggi dan lebih jauh. Dia harus 
menerima kesalahannya dan memperbaikinya. 

"Yah, setidaknya dia tidak sepenuhnya idiot." 

Lee Hameng tersenyum. Dia berpikir jika Yeowun tidak mengerti apa yang dia katakan, 
Hameng akan melupakan Yeowun. Tapi jika Yeowun mengerti dan bisa memperbaiki 
kesalahannya, kemungkinan Yeowun akan tumbuh menjadi monster nyata dalam kultus 
seperti yang lain. 

'Dan aku akan menjadi guru tepercaya yang memberinya pelajaran berharga, jika itu yang 
terjadi. Heh. ' 
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Lee Hameng kemudian mengambil energinya, mengisyaratkan bahwa pembicaraan mereka 
telah selesai. Chun Yeowun bangkit dan mengambil tanda kuning untuk menyerahkannya 
kepada Hameng. 

"Terima kasih atas saran Anda, Chief. Saya benar-benar berterima kasih. " 

Yeowun membungkuk pada Hameng yang memberinya pelajaran hidup. Hameng puas 
dengan itu, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia benar. 

"Instruktur, masuk." 

"Hah?" 

Setelah Hameng memberi perintah, para instruktur segera berjalan ke kantor. 

"Bawa dia ke sel penjara." 

"Ya pak." 

Chun Yeowun terkejut. Dia ingin memberi tahu teman-teman satu timnya tentang apa yang 
terjadi dan akan memberi mereka perintah tentang apa yang harus dilakukan ketika dia 
pergi, tetapi dia tidak berpikir dia akan langsung diterima. 

"Kepala. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu sebelum pergi ke sel penjara? " 

Lee Hameng menggelengkan kepalanya dan membentak dengan dingin, "Tidak." 

"Setidaknya supaya aku bisa berbicara dengan teman satu timku ..." 

"Penjara Anda akan diumumkan secara resmi. Dan, itu adalah rekan tim 'mantan' Anda. 
Mereka sekarang hanya taruna. " 

"Ah..." 

Chun Yeowun lalu mengerang. Dia kemudian menyadari apa yang dilakukan Lee Hameng 
untuk mengajarinya. 

'... Dia ingin aku tahu konsekuensi dari tindakanku menjangkau orang lain.' 

Chun Yeowun bisa merasakannya dengan sangat jujur. Penahanannya diumumkan setelah 
waktu makan siang untuk setiap kadet. 

[Kadet ke-7 telah menghancurkan energi internal cade ke-4, sehingga menghancurkan 
peluang kadet ke-4 untuk menjadi pejuang seumur hidup. Sebagai hukuman, haknya untuk 
menjadi pemimpin tim telah diambil dan dia akan dipenjara selama lima hari. Semua 
taruna harus belajar dari ini dan jangan pernah mencoba tindakan bodoh seperti itu di 
dalam akademi.] 
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Ini mengejutkan semua taruna. Bahkan ketika sang aademy memiliki aturan dasar tentang 
survival of the fittest, menghancurkan energi internal seseorang ketika mereka semua 
dalam sekte yang sama tidak masuk akal. 

'Whoa. Dia mengerikan. " 

"Dia hanya tidak kuat kalau begitu." 

'Dia marah.' 

'Kadet ke-4 ... Apakah itu Chun Jongsum dari Klan Racun?' 

'Bagaimana dia berani menyerang klan Racun? Dia akan terbunuh tepat setelah dia 
meninggalkan akademi! ' 

'Atau dia mungkin terbunuh di akademi sebelumnya.' 

"Ya, tapi siapa yang tahu? Dia mungkin memiliki seseorang di punggungnya. " 

'Ya. Tidak ada orang bodoh yang berani menyerang Klan Racun tanpa cara untuk 
melindungi dirinya sendiri. ' 

Semua taruna memiliki pemikiran berbeda tentang masalah ini. Terlepas dari semua ini, 
setidaknya Chun Yeowun bukan lagi putra Tuhan yang tidak layak yang akan segera mati. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 55 
Bab 55: Kepala dingin tapi hati hangat (4) "Hahahahaha! Dia benar-benar gila! Bagaimana 
dia berpikir tentang menghancurkan energi internal? " 

Chun Yuchan tertawa terbahak-bahak saat dia membaca pengumuman di dinding. 
Tindakan Chun Yeowun tidak dapat diprediksi. Itu lucu, tapi sepertinya dia tidak membuat 
pilihan yang tepat. 

"Saya pikir kompetisi akan datang dari tiga sisi, tetapi itu tidak akan terjadi." 

Dia pikir Yeowun akan berbahaya setelah melihatnya melawan seorang instruktur, tetapi 
ini membuatnya merasa lega. Dengan cara ini, Yeowun pasti akan gagal dalam tes ketiga 
tanpa diuji. Chun Yuchan menyentuh tiga tag kuningnya dan tersenyum. 

"Yah, baiklah. Bukankah itu hal yang luar biasa? ' 

Chun Kungwun dari Sword Clan juga menyukai apa yang dilihatnya di pengumuman. Chun 
Muyun dari Klan Bijaksana, bagaimanapun, tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya melirik 
pengumuman itu dan berjalan pergi. 

Namun, ada orang-orang yang sangat terkejut. Itu adalah anggota tim Chun Yeowun. 
Untungnya, Yeowun tidak diusir, tetapi mereka sekarang tidak memiliki tim. 

'Akan ada satu hari tersisa ketika Tuan kembali. Apakah akan ada tanda kuning yang 
tersedia sampai saat itu? ' 

Ko Wanghur khawatir. Dia percaya Yeowun kuat, tetapi pada tingkat ini, kemungkinan 
Yeowun perlu mencuri tanda kuning dari salah satu tim lain. 

"Itu tidak akan mudah." 

Seseorang segera mendatangi mereka. Itu Bakgi, pemimpin kelompok ke-12 dari tes kedua. 
Dia berbicara dengan tujuh anggota Yeowun, membuat mereka bingung. 

Saat makan malam, rumah besar yang terletak di sebelah barat kastil Cult, rumah bagi Klan 
Racun penuh kemarahan. Empat jam yang lalu, mereka telah menerima surat dan 
seseorang dibawa masuk. 

Itu adalah Chun Jongsum. Semua tulangnya telah hancur dan energi internalnya telah 
hancur total, mengejutkan semua anggota Klan Racun. Setelah membaca apa yang terjadi 
dari surat Ketua, mereka menjadi sangat marah. 
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Pemimpin Klan Racun berkumpul di kantor Pemimpin Rumah Baek Oh. Sudah lama sejak 
mereka semua berkumpul seperti ini sejak hari pengunduran diri Baek Oh dari menjadi 
penatua. 

Semua pemimpin sudah menatap Baek Oh dalam diam selama dua jam. Baek Oh memegang 
surat itu di tangannya dengan mata tertutup karena ketakutan dan keraguan tertentu. 

Seorang pria paruh baya menyela keheningan. 

"Kita harus melakukan sesuatu! Pemimpin, kita tidak bisa menunggu sampai dia keluar 
dari akademi! " 

Dengan itu sebagai sinyal, yang lain mulai berteriak juga. 

"Ayo kita kirim pembunuh! Jika kita menyewa pembunuh dari Klan Bunuh, kita bisa 
melakukannya dengan tenang. " 

"Tidak, bagaimana kalau kita menyuap salah satu instruktur itu untuk melakukan 
pekerjaan itu?" 

"Kita bisa menggunakan koki atau pelayan di akademi untuk meracuninya sampai mati!" 

Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda tetapi mereka memiliki tujuan yang sama 
untuk membunuh Chun Yeowun. Mereka tidak peduli di mana Chun Yeowun berada. 
Mereka ingin membunuh orang di belakang kematian pangeran mereka. Baek Oh, yang 
mendengarkan dengan tenang, lalu membuka matanya dan berbicara dengan dingin. 

"Dan jika dia mati ... siapa yang akan paling mencurigakan?" 

Para pemimpin kemudian kehilangan kata-kata. Mereka disalahkan atas kematian Lady 
Hwa beberapa tahun yang lalu dan mereka kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka 
atas aliran sesat. Jika mereka menyebabkan lebih banyak masalah, itu mungkin bahkan 
akhir mereka. 

"Tapi kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah hampir membunuh 
pangeran kita!" 

Baek Munwung, putra kedua Baek Oh, berteriak dengan marah. Chun Jongsum adalah 
keponakannya. Dia marah karena keponakannya kehilangan kesempatan untuk menjadi 
seorang pejuang, tetapi dia tidak suka ditertawakan oleh klan lain karena mereka tidak bisa 
melakukan apa-apa. 

"Menipu. Jika itu yang penting, Klan Nafsu akan sudah melakukan sesuatu. " 

Baek Oh berbicara tentang Chun Wonryou yang gagal pada tes kedua. Dia tidak 
menghancurkan energi internalnya, tetapi dia telah kehilangan lengan kanannya. The Lust 
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Clan juga sangat marah setelah mengetahui bahwa itu adalah Chun Yeowun yang 
melakukannya. Namun, mereka menahan diri untuk tidak melakukan apa pun. 

"Setelah apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, Tuhan menjauhkan diri dari keenam 
klan dan mencari setiap kesempatan untuk mengambil kekuatan kita. Kita tidak bisa 
bertindak bodoh. " 

Melakukan sesuatu pada kadet akademi bertentangan dengan cara iblis iblis itu sendiri. 
Jika mereka membunuh Chun Yeowun, mereka memberi Tuhan setiap alasan untuk 
menganiaya mereka. 

"Kalau begitu, apa maksudmu kita harus menunggu sampai dia keluar dari akademi !?" 

Teriak Munwung, menggigit bibirnya. Baek Oh menjawab, "Begitulah seharusnya ... tapi." 

Baek Oh menatap surat itu. Dia kemudian menatap surat itu untuk waktu yang lama dan 
meraih tongkatnya. 

"Aku harus bertemu dengan Guardian Kiri sendiri." 

Larut malam sehari kemudian, ada puncak gunung besar jauh dari perpustakaan akademi. 
Ada banyak gua di bagian atas puncak tempat sel-sel penjara berada. Akademi tidak 
memiliki penjara sendiri karena dibuat untuk melatih orang. Tetapi gua penjara ini 
memiliki cara untuk memblokir pintu masuk dari luar. 

Di dalam gua, hanya ada satu lilin kecil yang mencerahkan daerah itu. Yeowun menggigit 
biji-bijian yang keras. 

"Ugh, ini mengerikan." 

Chun Yeowun diberi biji-bijian selama lima hari dan dikunci di sini untuk berlatih 
sendirian. Pintu masuk tertutup rapat dan gua itu gelap dan pengap, yang membuatnya 
lebih sulit untuk dilatih. Meskipun demikian, Chun Yeowun tidak merasa terlalu buruk saat 
menghabiskan waktunya di sini karena dia berlatih dengan Augmented Reality. 

"Untung para penjaga tidak memperhatikan apa yang aku lakukan." 

Para penjaga tetap berada di luar gerbang, jadi dia tidak khawatir akan diperhatikan. 
Yeowun kemudian berkonsentrasi pada pelatihan hingga larut malam dan sekarang dia 
memakan biji-bijiannya. 

"Hah?" 

Yeowun kemudian mendengar getaran batu yang didorong menjauh. Masih ada tiga hari 
tersisa baginya untuk dibebaskan, tetapi pintu didorong terbuka dan udara segar masuk. 

"Hmph." 
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Kemudian, seseorang masuk perlahan mengenakan pakaian hitam. Itu adalah seorang pria 
tua dengan staf yang tampak aneh. 

"Jadi, kamu adalah Chun Yeowun." 

Suaranya membencinya. Yeowun kemudian memfokuskan energi internalnya dan orang 
tua itu meraih ke arahnya. Kemudian, energi yang kuat menyerbu gua, melemparkan 
Yeowun ke udara. 
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Chapter 56 
Bab 56: Berkah yang tersamar (1) Chun Yeowun terkejut. Dia tidak pernah merasakan 
energi sekuat ini sejak dia belajar seni bela diri. Telekinesis. Dibutuhkan jumlah energi 
internal yang sangat tinggi dan banyak pemahaman tentang qi, tetapi memungkinkan 
seseorang untuk bahkan mengangkat seseorang ke udara. 

"Dia prajurit yang kuat." 

Yeowun telah melepaskan 100% energinya, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan diri 
melawan kekuatan. Dan lelaki tua itu sangat bermusuhan; Yeowun bisa merasakannya di 
kulitnya. 

"Aku akan terbunuh jika aku tidak melakukan apa-apa." 

Yeowun kemudian mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kendali atas 
tubuhnya. Ketika otot-ototnya menjadi tegang, tubuh mulai bergerak perlahan. 

"Bocah ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa." 

Energi internal hanya bernilai sekitar enam puluh tahun, tetapi kekuatan otot Yeowun 
seperti monster. Pria tua itu telah melihat banyak prajurit dalam hidupnya, tetapi dia 
belum pernah melihat seorang pria dengan kekuatan otot sebesar ini. Itu karena Mesin 
Nano memperkuat otot-otot Chun Yeowun sehingga dia secara fisik dapat merusak batu 
mutiara biru. 

"Dia terlalu menentang. Hmph. ' 

Ketika Chun Yeowun terus menggeliat, itu menyedot terlalu banyak energi dari orang tua 
itu dan dia membuat gerakan untuk menariknya. Yeowun kemudian disedot ke arah tangan 
pria tua itu. 

"Argh!" 

Pria tua itu meraih leher Yeowun. Energi itu sangat kuat sehingga bahkan sedikit twist 
akan mematahkan leher Yeowun. Saat itulah Yeowun mendengar suara Nano di kepalanya. 

[Terdeteksi energi bermusuhan yang kuat mengancam pengguna. Mengaktifkan mode 
Pertahanan Darurat.] 

Tapi Yeowun menghentikannya dengan cepat. 

"Tidak, Nano. Tunggu sebentar. ' 
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Mode pertahanan Nano adalah untuk mengirimkan listrik dari tubuh, tetapi Yeowun 
berpikir musuh terlalu kuat untuk serangan seperti itu. Jika gagal, maka itu hanya akan 
membuat musuh semakin marah. 

"Jika orang tua ini ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya." 

Dugaan Yeowun benar. Orang tua itu bisa membunuh Yeowun saat dia menerobos masuk 
ke sini. Meskipun dia masih waspada terhadap pria tua itu, Yeowun berhenti menahan pria 
tua itu tersenyum. 

"Aku ingin datang melihat orang yang membuat cucuku terbuang sia-sia. Kamu sepertinya 
memahami situasi dengan cepat. " 

Jika Yeowun mencoba melawan dengan cara tertentu, dia akan diserang dengan energi 
yang masuk, sehingga merusak organ internalnya. 

"Cucu?" 

Mata Yeowun bergetar. Tidak mungkin dia tidak bisa memahaminya. 

"Klan Racun!" 

Orang tua ini adalah pemimpin klan Racun, Baek Oh Tangan Racun Iblis. Chun Yeowun 
terkejut. Dia pikir Klan Racun akan mencoba melakukan sesuatu sebagai pembalasan atas 
apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak berpikir pemimpin itu sendiri akan datang untuknya. 

"Apakah kamu tahu mengapa aku datang untuk melihatmu sendiri?" 

"Argh ... apakah kamu di sini untuk membunuhku?" 

Permusuhan membuktikannya. Tidak mungkin pemimpin rumah akan memaafkan Yeowun 
karena menghancurkan energi internal pangeran dan menghancurkan semua tulangnya. 

'Berpikir. Pikirkan cara keluar dari situasi ini! ' 

Yeowun berusaha tetap tenang untuk memikirkannya, tetapi tidak mungkin. Dia akan mati 
saat Baek Oh memutar tangannya. 

"Apakah aku akan mati di sini?" 

Dan ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu, apa yang datang kepadanya adalah 
kemarahan, bukan ketakutan akan kematian. Dia marah bahwa dia akan mati sebelum 
membalas dendam. 

'Matanya...' 
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Bocah lima belas tahun itu berada di ambang kematian, tetapi matanya sekarang dipenuhi 
dengan kemarahan dan keteguhan hati. Baek Oh terkejut. Namun, dia tidak bisa 
membiarkan siapa pun melihat ke arah salah satu dari sepuluh pemimpin Pemujaan Iblis. 

"Hmph. Anda perlu hukuman. " 

"ARGH!" 

Baek Oh memasukkan energinya ke dalam tongkat dan memukul perut Yeowun. Energinya 
sangat kuat sehingga Yeowun merasakan rasa sakit dan darah yang langsung membubung 
tinggi di tenggorokannya. 

'Sekarang, kamu tidak akan membuat mata seperti itu ... ya?' 

Baek Oh tercengang. Dia mengira Yeowun kesakitan, tapi matanya yang marah masih tetap. 
Baek Oh tidak tahu ini, tapi kerusakan internal Yeowun disembuhkan secara instan oleh 
Mesin Nano. Itu masih memberinya rasa sakit setiap kali dia dipukul, tetapi rasa sakit itu 
tidak berlangsung lama karena kerusakannya sembuh dengan cepat. 

"Jadi, kamu tidak seperti anak lain." 

Baek Oh menggelengkan kepalanya. Dia pikir Yeowun akan sangat pendendam, sehingga 
menghancurkan energi internal, tetapi Baek Oh tidak berpikir itu akan seserius ini. 

"Dia akan bermasalah jika aku membiarkannya." 

Baek Oh akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Chun Yeowun setelah 
bertemu dengannya, dan sekarang dia memutuskan bahwa dia seharusnya tidak 
membiarkan Yeowun. Permusuhan Baek Oh mulai menguat, dan Yeowun berbicara 
dengannya. 

"Apakah kamu akan membunuhku?" 

"Kau tahu jawabannya sendiri." 

"Kamu akan melanggar peraturan akademi jika kamu melakukannya." 

"Jangan berpikir aturan sekecil itu akan mengendalikanku. Aku akan membunuhmu di sini 
dan melelehkan tubuhmu dengan racunku sehingga tidak ada yang akan memperhatikan. " 

Baek Oh tidak berpikir untuk meninggalkan jejak. Yeowun kemudian terdiam sesaat dan 
kemudian berkata, "Kamu bisa menghapus jejak, tetapi jika aku menghilang di dalam 
akademi, Klan Racun akan menjadi tersangka utama untuk itu." 

Baek Oh mengangkat alisnya pada pemikiran yang tajam. Seorang bocah lima belas tahun 
di ambang kematian tidak takut. Sebagai gantinya, dia memikirkan semuanya dengan 
seksama. 
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"Dia benar-benar berbahaya." 

Yeowun memiliki kekuatan di luar amarahnya, tekad atas rasa takut, dan keterampilan 
membuat keputusan untuk setiap situasi. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya 
dia dengan Klan Racun jika dia tumbuh dewasa. 

"Aku akan membunuhnya sekarang jika bukan karena akademi." 

Baek Oh menjadi frustrasi. Dia tidak berpikir untuk membunuhnya pada awalnya. Seperti 
yang Yeowun katakan, jika dia membunuh Yeowun di sini, Klan Racun akan dianggap 
sebagai tersangka dan Tuhan tidak akan memeriksa ini. Alasan utamanya untuk 
mengunjunginya di sini hari ini adalah untuk melihat wajah Yeowun dan 
memperingatkannya. 

"Kamu pandai. Tetapi Anda masih memiliki banyak lagi. Karena kamu menyakiti cucuku, 
kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. " 
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Chapter 57 
Babak 57: Berkah yang tersamar (2) "..." 

Yeowun tahu dia telah membuat kesalahan tentang ini. Kurangnya pengalaman dan 
amarahnya yang tak terkendali membuatnya menjadi seperti ini. 

"Seperti yang kamu katakan, bahkan aku tidak bisa membunuhmu saat kamu di sini, tapi ..." 

Tangan Baek Oh dengan cepat bergerak di atas titik darah Yeowun, membeku. Yeowun 
tidak bisa bicara lagi, dan Baek Oh melanjutkan, "Biarkan aku berjanji padamu. Segera 
setelah Anda meninggalkan perlindungan Akademi Iblis, Anda akan diberi rasa sakit di luar 
imajinasi. " 

Mata Baek Oh terbakar karena kemarahan dari rasa sakit yang dialami cucunya. 

"Kamu telah menghancurkan tulang cucuku, jadi aku akan menghancurkan tulangmu dan 
mengiris dagingmu untuk memberi makan kepada hewan. Maka saya akan menghancurkan 
energi internal Anda dan membuat Anda tetap hidup sehingga Anda dapat memohon untuk 
dibunuh. " 

Peringatan Baek Oh sangat menakutkan. Setelah selesai, dia mengambil sesuatu dari 
sakunya. Itu adalah bola obat kecil yang bahkan lebih berbau daripada Bola Naga Hitam. 
Dia kemudian mengirim pesan telepati. 

[Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja, jadi aku akan memberimu hadiah kecil. Maka 
kita akan bisa bertemu lebih cepat.] 

"Nnngh!" 

Baek Oh kemudian membuka mulut Yeowun dengan paksa. Yeowun mencoba melawan, 
tetapi dia tidak bisa karena tangan yang memegang lehernya meningkatkan energi. 

"Argh!" 

Baek Oh kemudian melemparkan bola ke tenggorokan Yeowun. Dia berusaha keras untuk 
tidak menelannya, tetapi ketika cengkeraman di leher menguat, bola turun ke 
tenggorokannya. 

[Itu bukan racun yang akan membahayakan hidupmu. Tetapi jika Anda pernah berbicara 
tentang bola kepada siapa pun, saya tidak akan peduli tentang aturan akademi dan saya 
akan datang untuk membunuh Anda sendiri.] 

Dia selesai dengan peringatan terakhir. 

"Nnnngh!" 
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"Anda telah diperingatkan. Saya menantikan pertemuan berikutnya. " 

Baek Oh lalu melemparkan Yeowun kembali ke dalam gua dan terbang keluar. Yeowun 
terjebak di sebelah sisi dalam dinding. 

Ketika Baek Oh keluar, batu raksasa yang bertindak sebagai pintu masuk berguling untuk 
menutup gua lagi. Baek Oh berbicara dengan seseorang yang menunggunya di luar. 

"Saya sudah selesai." 

"Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakitinya." 

Itu adalah Guardian Lee Hameng Kiri. Chun Yeowun bingung bagaimana Baek Oh datang 
menemuinya, tetapi melalui Lee Hameng Baek Oh bisa datang ke sini. Lee Hameng 
mendengar suara retakan raksasa datang dari dalam dan dia bertanya tentang Baek Oh 
tentang itu. 

"Apakah kamu akan berhenti memukul satu atau dua kali sambil berdiri di depan 
seseorang yang melukai keluargamu?" 

"..." 

"Haha, oke. Saya akan minta maaf untuk itu. Tapi itu tidak terlalu buruk, jadi jangan 
khawatir. Saya tidak merusaknya. " 

"...Baik." 

Hameng mengakuinya dengan curiga dan Baek Oh membungkuk. 

"Terima kasih telah mendengarkan permintaan saya, bahkan jika itu melanggar aturan." 

"Tolong pastikan tidak ada orang lain yang tahu tentang ini." 

"Tentu saja. Saya akan membawa ini ke kubur saya. " 

Biasanya, bahkan para pemimpin dari enam klan tidak diizinkan masuk ke Akademi Iblis. 
Lee Hameng khawatir tentang Klan Racun membalas terhadap Chun Yeowun karena marah 
dan itulah sebabnya ia mengirim surat untuk meminta mereka untuk tidak menyerang 
Chun Yeowun, setidaknya di dalam akademi. 

Baek Oh kemudian berjanji bahwa dia akan menerima permintaan itu hanya jika dia 
diizinkan untuk melihat Chun Yeowun sendiri. Lee Hameng menghargai hubungannya 
dengan enam klan, jadi dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. 

"Aku akan kembali." 
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Baek Oh kemudian menutupi wajahnya dengan pakaiannya dan menggunakan 
keterampilan loncatannya untuk berlari ke puncak. Setelah memeriksa untuk memastikan 
Baek Oh telah pergi, Lee Hameng melirik gua dan bergumam, "Anda memiliki empat tahun 
sebelum perlindungan Anda hilang. Terserah Anda untuk bertahan hidup setelah itu. " 

Sementara itu, Chun Yeowun sedang duduk bermeditasi. Matanya tertutup dan pakaiannya 
menghitam sementara bau busuk memenuhi daerah itu. Itulah yang terjadi setelah dia 
terlempar ke dinding. Yeowun mendengar suara Nano datang kepadanya. 

[Zat beracun yang terdeteksi masuk ke tenggorokan pengguna.] 

Dia tidak yakin apa yang Baek Oh buat dia makan, tapi dia yakin itu buruk sehingga 
Yeowun cepat-cepat memesan Nano. 

"Keluarkan dari tubuhku, sekarang!" 

[Analisis yang cermat terhadap zat ini menunjukkan bahwa jika beberapa komponen 
beracun dihilangkan, itu akan membantu aktivasi energi internal, mirip dengan zat: Bola 
Naga Hitam.] 

'Apa?' 

[Komponen beracun adalah yang mengurangi energinya.] 

Apa yang diberikan Baek Oh kepadanya adalah bola obat yang membuat target kehilangan 
energi internalnya sebagian. Itu sangat berbahaya sehingga menciptakan kekebalan di 
dalam tubuh setelah satu dosis dan itu tidak dapat digunakan berulang kali. Jika yang 
makan itu sial, mungkin bisa menghapus lebih dari setengah energi internal. Seorang 
pejuang yang kuat dengan energi internal lebih dari sembilan puluh tahun akan memiliki 
cara untuk mengekstrak racun ini ketika tertelan, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk 
melawannya. 

'Jadi, dia mencoba melemahkan energi internal saya!' 

Baek Oh akan membuat Yeowun kehilangan energi internalnya sehingga ia akan gagal pada 
tes ketiga. Namun, Baek Oh tidak tahu tentang Nano. Nano dengan cepat menganalisis zat-
zat itu dan sampai pada kesimpulan bahwa jika hanya racun-racun itu yang dihilangkan, 
zat-zat lain itu sebenarnya membantu. 

"Jadi, aku hanya perlu menghilangkan racun itu?" 

[Ya tuan.] 

'Wah ... bagus. Maka lakukanlah.' 

[Mulai menghilangkan komponen toksik dari substansi.] 
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Dan itulah yang sedang dilakukan Nano. Segera, cairan hitam mulai keluar dari tubuh 
bagian atas Yeowun. Itu tidak banyak karena itu dari bola obat kecil, tapi baunya terlalu 
mengerikan. 

"Ugh!" 

Yeowun merasa muak dengan aroma itu ketika suara Nano menyebar ke seluruh tubuhnya. 

[Berhasil menghapus komponen beracun. Zat itu sekarang mengaktifkan aliran energi 
internal di dalam tubuh.] 

Yeowun kemudian mulai menggunakan Breathing of the Thousand Martials untuk 
bermeditasi. 
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Chapter 58 
Bab 58: Berkah yang tersamar (3) Nano dengan cepat membantu aktivasi aliran energi di 
dalam tubuh Yeowun. Setelah waktu yang lama, Yeowun membuka matanya. Dia kemudian 
mencium bau busuk dari cairan hitam dan melepas pakaian yang basah kuyup. 

"Ugh ... ini benar-benar menjijikkan." 

Dia bisa melupakan bau itu ketika bermeditasi, tetapi dia tidak tahan lagi ketika dia 
bangun. Dia kemudian merasakan panas di dalam gua. Sepertinya aktivasi energi di dalam 
tubuhnya mengeluarkan panas, menghangatkan seluruh gua. Yeowun kemudian 
merasakan berat di bawah perutnya dan merasakan berat energi internalnya. 

"Whoa." 

Dia terengah-engah. Seluruh kejadian itu merupakan berkah tersembunyi. Energi internal 
yang bernilai lebih dari enam puluh tahun sekarang memiliki energi sembilan puluh tahun. 
Tindakan Baek Oh menghasilkan membantu Yeowun bukannya melukainya. 

'... Dia benar-benar memberi saya hadiah kalau begitu.' 

Hadiah kecil Baek Oh ternyata adalah hadiah besar. Energi internal Chun Yeowun sekarang 
berada di lima besar dari semua kadet. 

"Aku akan mati kalau bukan karena Nano." 

Nano telah memberi Chun Yeowun malang perubahan dalam hidupnya. 

"Aku benar-benar beruntung kali ini. Saya tidak pernah berpikir Klan Racun akan pergi 
sejauh ini. ' 

Dia kemudian berpikir bahwa itu adalah pengalaman yang baik untuk mempelajari 
bagaimana keputusannya yang salah mungkin kembali kepadanya. 

"Itu pelajaran penting." 

Dia beruntung kali ini, tetapi Yeowun memutuskan untuk tidak melakukan kesalahan 
bodoh. 

"Jadi, apa ini?" 

Yeowun kemudian bangkit dan berjalan ke bagian dalam gua. Terlalu gelap untuk melihat 
di gua, tapi Yeowun memiliki penglihatan malam dari Nano. 

"Nano, mode penglihatan malam." 
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Yeowun kemudian bisa melihat bagian dalam gua. Sebagian tembok bagian dalam pecah 
ketika dia dilemparkan ke dalamnya oleh Baek Oh. 

"Sesuatu terasa aneh." 

Yeowun merasa bagian dalam dinding itu kosong ketika punggungnya menabrak dinding. 
Dia merasa penasaran, tetapi dia harus fokus merawat bola obat beracun yang dia minum. 

"Oh?" 

Udara merembes keluar dari bagian dinding yang retak. Itu bukti bahwa ada ruang di 
sebaliknya. Yeowun kemudian menjadi penasaran. 

"Ayo kita periksa." 

Yeowun mulai mengetuk sisi yang retak dengan tinjunya. Dindingnya memiliki terlalu 
banyak retakan di dalamnya dan ketukan sedikit membuatnya berantakan, membuat 
lubang kecil yang bisa dirayapi Yeowun. 

"Kita mulai." 

Lubang itu membiarkan udara dingin masuk dari sisi yang berlawanan, membuat gua 
sedikit lebih dingin. Yeowun kemudian merangkak ke dalam lubang yang gelap. Dia 
kemudian mengerutkan kening. 

'Hah?' 

Tidak seperti harapannya untuk melihat gua yang lebih besar, sepertinya gua seperti 
terowongan yang terhubung di tempat lain. Yeowun kemudian bangkit dan melihat ke 
belakang. Dinding gua berbentuk seolah-olah dibuat secara artifisial untuk membloknya. 
Sisi yang berlawanan tampak alami sehingga dia tidak menyadarinya, tetapi sangat jelas 
dari sisi ini. 

"Apakah itu sengaja diblokir?" 

Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam. Yeowun kemudian berpikir tentang 
masuk ketika suara Nano memanggilnya. 

[Cahaya alami redup yang terdeteksi datang dari terowongan.] 

Yeowun menjadi penasaran. Satu-satunya sumber cahaya alami di gua semacam itu hanya 
bisa berasal dari kunang-kunang. Yeowun kemudian mulai berjalan masuk. Gua itu terletak 
di puncak gunung, tetapi terowongan ini sepertinya menuntunnya ke bawah. 

'Semakin cerah ...' 
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Seperti kata Nano, cahaya berwarna hijau mulai tumbuh lebih kuat. Dia sekarang tidak 
perlu mode penglihatan malam untuk melihat lagi. Yeowun kemudian menonaktifkan 
penglihatan malam dan berjalan masuk. Segera, ia kemudian mencapai ujung yang 
tertutup. Itu bersinar sangat terang dengan cahaya. Yeowun kemudian mengambil langkah 
maju dan hampir jatuh. Tanah di depan memiliki lubang besar. 

"Apa yang ada di dunia ...?" 

Yeowun menunduk, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia kemudian melompat turun. 
Kedalamannya beberapa meter, yang tidak aman bagi manusia normal untuk melompat 
turun, tetapi Yeowun bisa mendarat dengan mudah dengan keterampilan berjalannya. 

Dia kemudian melihat ke tempat dia berasal. Pintu masuk yang dilaluinya lebih mirip 
lubang udara dari apa yang dilihatnya dari bawah. Ruang tempatnya sekarang sangat luas. 

"Whoa." 

Batu pemancar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berada di atas, mencerahkan seluruh 
tempat dengan lampu hijau. Itu sangat terang sehingga sulit untuk melihatnya. 

"Tidak kusangka tempat seperti itu tersembunyi di dalam gua penjara." 

Itu menakjubkan. Dia melihat sekeliling dan menemukan pilar batu bundar di tengah dan 
tidak ada yang lain. Ada jalan keluar di sisi selatan gua, dan itu terhalang oleh batu dari 
luar. 

"Itu tempat yang tidak digunakan." 

Rasanya aneh tidak menggunakan tempat yang bagus. 

"Hah?" 

Yeowun kemudian melihat ke bawah dan menemukan jejak sesuatu yang diseret keluar. 
Dari ukurannya, orang bisa mengatakan bahwa sepertinya batu besar didorong keluar 
darinya. Saat dia mengikuti jejak, itu membawanya ke pusat daerah. 

"Ada lebih dari satu." 

Jejak itu dibuat lebih dari satu kali. Sepertinya ada sesuatu yang ditempatkan di lima arah 
di sekitar pilar sampai terseret keluar. Pasti sangat berat jika membuat jejak yang dalam. 

'Sepertinya ada semacam batu raksasa ... sebuah alas ...?' 

Yeowun kemudian memikirkan alas mutiara biru di perpustakaan. Dia kemudian 
menyadari bahwa perpustakaan memiliki lima lantai, yang berarti bahwa alas juga dibuat 
melalui lima tingkat. 
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'Nano, aktifkan Augmented Reality dan tunjukkan padaku alas mutiara biru di lantai 
pertama di perpustakaan.' 

[Mengaktifkan.] 

Yeowun kemudian ditunjukkan ukuran sebenarnya dari batu mutiara biru. 

'Nano, apakah kamu melihat jejak itu di tanah? Dapatkah Anda melihat apakah batu ini 
ditempatkan di salah satu tempat itu? ' 

[Menganalisis jejak di lantai.] 

Nano kemudian mulai memindai lima titik dan menempatkan batu mutiara biru yang sama 
di lima titik. Dan ketika mereka semua berada di tempatnya, mata Yeowun tumbuh lebih 
besar. 

"Itu memiliki ukuran yang sama." 

Ukuran jejak dan batunya sama. Ketika kelima batu itu diletakkan di sana, yang terletak di 
sisi selatan bersinar merah. 

[Lokasi ini tampaknya merupakan tempat di mana batu mutiara biru dari lantai pertama 
berada.] 

Yeowun kemudian berjalan untuk memeriksanya sendiri. 

"Bisakah kamu memeriksa lantai dua juga?" 

Nano kemudian mulai memindai semuanya, dan sepertinya batu kedua terletak di sisi 
barat daya. 

'Ah ... jadi, ini tempatnya.' 

Tampaknya semua batu itu awalnya diletakkan di sini. Jika mereka semua masih di sini, 
maka akan jauh lebih mudah untuk belajar tentang keterampilan pedang asli Pastor Chun. 

"Kalau begitu, ada apa dengan pilar ini?" 

Yeowun penasaran mengapa semua batu ini ditempatkan di sekitarnya sambil menghadap 
pilar. Yeowun berjalan mendekat dan melihat sekeliling. Di sisi utara pilar, ada surat yang 
ditulis dengan tulisan tangan. 

[Kekuatan Pedang Setan Langit] 

Yeowun merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia kemudian menemukan titik-titik 
kecil yang terlihat seperti di bawah tulisan batu mutiara biru yang menunjukkan gambar. 
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Chapter 59 
Bab 59: Berkah yang tersamar (4) Seni bela diri yang mewakili Dewa Pemuja Setan adalah 
Kekuatan Ilahi dari Setan Langit. Setiap kultus tahu kekuatan di luar seni bela diri itu dan 
itu juga salah satu dari tiga Pasukan Dewa Jianghu. Tapi kata kata Sword Force, bukan 
Godly Force. 

'Hmm ... apakah ini keterampilan pedang?' 

Chun Yeowun bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Sword Force. Apakah itu 
keterampilan bernafas atau seni pedang? Dia belajar dari Penjaga Jang bahwa seni bela diri 
terbaik Tuhan adalah Seni Pedang Setan Langit. Tapi apa Kekuatan Pedang ini? 

'Apakah itu nama skill pedang asli di batu mutiara biru?' 

Sepertinya itu adalah kasus yang paling mungkin di sini. Pria paruh baya berjanggut yang 
Yeowun temui di lantai pertama perpustakaan mengatakan bahwa batu mutiara biru 
menyimpan kebenaran dari Pastor Chun. 

"Dia akan meninggalkan nama baru untuk itu, tentu saja. Saya kira Pastor Chun adalah 
orang yang menulis ini di sini. ' 

Itu wajar untuk mengarang nama seperti itu untuk seni pedang yang kuat seperti itu, 
terutama jika itu dibuat setelah Seni Pedang Setan Langit. 

'Nano, bisakah kamu memeriksa tulisan di pilar ini untuk melihat apakah tulisan itu cocok 
dengan tulisan di alas batu mutiara biru?' 

Garis putih kemudian memindai tulisan di pilar dan Nano segera merespons. 

[Analisis lengkap. Itu dari penulis yang sama.] 

"Kalau begitu, itulah namanya!" 

Yeowun kemudian mempelajari nama asli dari keterampilan pedang asli yang telah ia 
pelajari. 

"Lalu, bagaimana dengan lubang-lubang ini?" 

Yeowun lalu menatap lubang di bawah nama itu. Lubang-lubang di bawah puisi di atas alas 
mewakili angka, tetapi lubang-lubang ini tampak berbeda. 

"Sepertinya gambar." 

Lubang-lubang itu membentuk bentuk naga. 
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"Dargon?" 

Hewan dalam mitos melambangkan persatuan dan kekuasaan. Dia tidak akan 
memperhatikan sebanyak itu jika dia tidak mencari tahu tentang rahasia di balik lubang 
pada alas batu mutiara biru. Dia penasaran apakah gambar ini juga memiliki rahasia di 
baliknya. 

"Apa yang ingin dikatakannya?" 

Yeowun kemudian duduk untuk memikirkannya. Dia membawa alas ke kiri dan ke kanan 
dan mulai melihat dengan cermat ke lubang-lubang berbentuk naga. Namun, dia tidak 
dapat menemukan mengidentifikasi hubungan antara lubang-lubang ini. 

"Apakah lubang terkait dengan angka lagi?" 

Yeowun kemudian menghitung jumlah lubang. 

'...Dua puluh empat?' 

Ada total dua puluh empat lubang. Dia bertanya-tanya apakah nomor dua puluh empat 
berarti sesuatu. Setelah berpikir selama satu jam, yang bisa ia pikirkan hanyalah gerakan 
pedang yang terdiri dari Kekuatan Pedang Setan Langit dan dua puluh empat gerakannya. 

"Apa yang dibicarakan?" 

"Wah..." 

Dia menghela napas frustrasi. Dia tidak dapat menemukan jawaban. Apa arti naga melonjak 
ini? 

'Itu harus berarti sesuatu ... mengapa ada gambar naga naik ... ya?' 

Yeowun lalu menatap langit-langit. 

"Ugh!" 

Batu-batu ringan dari atas menyinari dia, membuatnya memandang ke bawah. Terlalu 
terang untuk melihat ke atas secara langsung. 

"Terlalu cerah." 

Terlalu menyakitkan untuk melihat langsung ke batu-batu itu. Yeowun mendongak karena 
naga itu mencoba naik ke langit-langit, tetapi dia kemudian berpikir bahwa mungkin 
rahasianya ada di langit-langit. Namun, dia tidak bisa melihat langsung ke sana untuk 
melihat apa yang terjadi di sana. 

'Hm ...' 
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Mungkin rahasianya tersembunyi di balik cahaya, bukan kegelapan. Tidak ada yang tersisa 
dari Pastor Chun Ma yang mudah didapat, tetapi Yeowun memiliki cara untuk melihat 
langsung ke cahaya. 

'Nano, bisakah kamu mengontrol cahaya yang masuk ke hadapanku?' 

[Menyesuaikan persepsi cahaya.] 

Mata Yeowun berkedip dan gua berubah gelap. Yeowun lalu mendongak lagi saat dia siap. 

"Ini luar biasa..." 

Yeowun heran. Ada sejumlah batu mengkilap, tetapi yang di sekitar pilar tengah raksasa 
menunjukkan ratusan batu terang dengan tulisan. 

"Ini dia!" 

Yeowun tersenyum. Dia tidak yakin apa yang dibicarakan ratusan batu ini, tapi mereka 
pasti menyimpan rahasia yang terkait dengan Kekuatan Pedang Setan Langit. 

'Nano, bisakah kamu memindai batu-batu itu?' 

[Ya, Master ... pemindaian selesai.] 

"Proyeksikan di dinding besar itu supaya aku bisa melihatnya lebih dekat." 

Nano kemudian menciptakan kembali tulisan di langit-langit di dinding. Yeowun berjalan 
mendekat dan memeriksa tulisan itu. 

"...Apa?" 

Namun, tulisan-tulisan itu tidak berhubungan dengan seni bela diri sama sekali. Terdiri 
dari puisi dan hal-hal lain. 

'Ini ... dan ini ... dan ini ... apa yang terjadi?' 

Mereka semua tidak memiliki hubungan dengan seni bela diri. Yeowun mengerutkan 
kening karena dia mengharapkan penemuan yang bagus. 

"Apakah aku melewatkan sesuatu?" 

Dia berpikir bahwa membaca semua tulisan ini akan memberinya jawaban untuk sebuah 
rahasia besar, tetapi bahkan jika ada rahasia yang tersembunyi dalam tulisan-tulisan itu, 
sepertinya tidak akan sulit untuk menguraikannya. 

"Mungkin itu tersembunyi di antara semua ini." 
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Yeowun menduga pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri. Menemukan 
itu masalahnya. Tentu saja, dia tidak perlu membaca semua tulisan ini sendiri. 

'Nano, bisakah kamu menemukan sesuatu di antara semua ini yang mungkin memiliki 
hubungan dengan seni bela diri?' 

[Memindai.] 

Nano melanjutkan pemindaian. Ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan Yeowun jika 
dia melihat setiap batu. Segera, Nano selesai memindai dan menganalisis. 

[Ada total dua puluh empat batu yang berisi tulisan dan gambar yang tampaknya 
mengajarkan Keterampilan Bernafas.] 

'Keterampilan bernafas?' 

Mata Yeowun tumbuh lebih besar. Keterampilan bernafas seperti apa yang akan dibagi 
menjadi dua puluh empat batu? Nano kemudian menyoroti dua puluh empat batu dengan 
warna merah. Mata Yeowun tumbuh lebih besar saat dia melihatnya. 

"Ini...!" 
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Chapter 60 
Babak 60: Berkah yang tersamar (5) Sangat mencengangkan. Lebih dari ratusan batu 
diletakkan di sekeliling pilar, dan dua puluh empat di antaranya berbentuk naga yang 
menjulang ke langit. Itu adalah bentuk yang sama yang ditempatkan di alas. 

"Jadi, inilah yang dimaksud naga itu! Ini dia! " 

Suara Yeowun menjadi bersemangat dari temuan itu. Dia kemudian dengan cepat ingin 
melihat makna apa yang dipegangnya. 

'Nano, singkirkan batu-batu lain dan hanya menyisakan dua puluh empat batu itu.' 

[Dimengerti.] 

Dan suara Nano menghilang, batu-batu ekstra dalam gambar mulai menghilang. Yeowun 
memperhatikan dengan cermat batu-batu yang tersisa. Ada tulisan dan ajaran yang terkait 
dengan keterampilan bernafas. Namun, sepertinya itu bukan keterampilan bernafas 
lainnya. 

'Apa ini?' 

Tulisan tersebut membutuhkan gerakan dan aliran energi internal tertentu melalui titik 
darah tertentu. Dan pergerakan skill itu sangat akrab. Yeowun mengerutkan kening saat 
dia tahu gerakan ini. 

'Ini mirip dengan gerakan Kekuatan Pedang Setan Langit.' 

Itu adalah gerakan pedang yang sama persis. Yeowun lalu berjalan ke batu lainnya. Setelah 
memeriksa setiap batu, matanya bergetar kaget. 

"Ya ampun ... ini semua adalah gerakan pedang dari Angkatan Pedang." 

Semua gerakan yang direkam pada batu itu sama dengan gerakan pedang dua puluh empat 
dari Pedang Kekuatan Setan Langit. Namun, mereka semua dipasangkan dengan 
keterampilan bernafas terkait, dan itu terhubung dari kepala naga ke ekornya. 

'Ini aneh ... ini benar-benar aneh.' 

Ini aneh jika hal-hal ini mewakili keterampilan bernafas. Keterampilan bernafas biasanya 
mengharuskan seseorang untuk duduk atau berbaring untuk mengambil posisi yang 
nyaman, tetapi ini adalah satu dengan gerakan pedang untuk menampilkan formasi 
pedang. 

"Aku harus mencobanya." 
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Dia tidak punya cara untuk mengetahuinya kecuali dia mencobanya. 

'Nano, bisakah kamu mentransfer ajaran dan gerakan ini ke aku?' 

[Dimengerti. Mentransfer ke otak pengguna ...] 

Nano segera mentransfer semua informasi ke otak Yeowun. Ketika selesai, Yeowun 
menggunakan jarinya untuk mengikuti gerakan pertama. 

'Ambil napas dalam-dalam dan pindah ke ...' 

Meditasi juga dimulai. Dia harus menghubungkan semua gerakan bersama saat bergerak. 
Yeowun mengikuti dua puluh empat gerakan dan mengirim energi internalnya ke titik 
darah seperti yang tertulis dalam keterampilan bernafas. 

Ketika energi berhenti mengalir di tubuhnya, qi dalam tubuh mulai bergetar. Yeowun 
kemudian mengulangi kedua puluh empat gerakan itu lagi tanpa berpikir, seolah-olah dia 
sedang kesurupan. Energi kuat mengalir di dalam, dan Nano mulai menganalisis untuk 
menyimpannya sebagai data. 

Setelah beberapa waktu berlalu, Yeowun berhenti. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia 
telah melatih keterampilan bernafas ini. 

'Nano, sudah berapa lama aku melakukan ini?' 

[Sudah dua jam.] 

'Apa? Dua jam?' 

Sungguh mengejutkan mendengar bahwa dia telah bergerak selama dua jam berturut-
turut. Namun, dia tidak merasa lelah atau lelah. Bahkan terasa seperti dia penuh energi dan 
energi internal mengalir dengan lancar di dalam dirinya. 

"Rasanya seperti aliran energi menjadi lebih cepat ketika aku bergerak." 

[Ya, itu benar, Tuan.] 

Nano sudah mencatat aliran energi cepat di dalam tubuh. Yeowun kemudian menjadi 
penasaran dengan kesimpulan Nano dan memunculkan energi internalnya. 

"Hah?" 

Kecepatan aliran energi internal menjadi jauh lebih cepat. Dia sedikit fokus dan energi 
menyebar ke tubuhnya dengan sangat cepat. Ketika Yeowun fokus pada tangan kanannya, 
cahaya terang muncul untuk membuat qi di tangannya. 

"Sekarang jauh lebih cepat!" 
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Yeowun tidak terbiasa membentuk qi di luar tubuhnya. Tetapi dengan aliran energi yang 
dipercepat, membentuk qi juga jauh lebih mudah sekarang. Keterampilan bernafas yang 
tertulis di atas batu itu melampaui tingkat keterampilan bernafas apa pun. 

'Ah ... ini seharusnya keterampilan bernafas terbaik di dunia!' 

Chun Yeowun tercengang melampaui keyakinan. Tidak ada yang tahu berapa banyak dia 
akan tumbuh jika dia dilatih dengan keterampilan bernafas. Yeowun lalu berjalan ke pilar 
di tengah. 

[Kekuatan Pedang Setan Langit] 

Dia sekarang tahu mengapa ini ditulis sebagai Sword Force. Seni bela diri ini adalah 
formasi pedang dan keterampilan bernapas yang digabungkan menjadi satu. 

"Jadi, Ayah Chun benar-benar lelaki legendaris." 

Tidak ada orang lain di Wulin yang berani menggabungkan keterampilan pedang dengan 
keterampilan bernapas. Pedang Kekuatan Setan Langit akan memungkinkan seseorang 
untuk melatih keterampilan pedang sambil bermeditasi dengan keterampilan bernapas. 

"Ayah, terimalah busurku." 

Yeowun kemudian membungkuk dua kali ke pilar. Itu untuk menunjukkan rasa hormatnya 
karena menerima hadiah dari leluhur seperti itu. Yeowun kemudian bangkit. 

"Beruntung aku menemukan ini." 

Tindakan Baek Oh untuk membuat Yeowun dalam bahaya benar-benar merupakan berkah 
tersembunyi. Jika Baek Oh mengetahui tentang apa yang terjadi setelah dia pergi, dia 
mungkin pingsan karena stroke akibat syok. 

"Jadi, hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan." 

Yeowun kemudian berjalan ke pilar sehingga dia bisa menghapus jejak. Dia tidak bisa 
melakukannya di dekat alas batu mutiara biru karena ada penjaga, tetapi tidak ada seorang 
pun di sini. Akan sulit untuk mengetahui apa yang ditinggalkan Pater Chun tanpa bantuan 
Nano, tetapi dia tidak ingin meninggalkan petunjuk apa pun agar yang lain mengetahuinya. 

"Aku hanya akan menghapus lubang-lubang ini." 

Yeowun kemudian mengulurkan tangan ke lubang sambil memegang energi internal di 
tangannya. Saat itulah pilar mulai bergetar sambil mengeluarkan uap. 

"A-apa ?!" 
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Yeowun melompat mundur. Sesuatu muncul dari pilar dan melonjak ke langit-langit, 
menghantam batu-batu yang bercahaya. Langit-langit bergetar dan beberapa batu jatuh ke 
tanah. 

Yeowun kaget, tapi dia cepat-cepat melompat untuk menghindari batu yang jatuh. 
Sepertinya kejutan itu tidak terlalu buruk, karena hanya beberapa batu yang jatuh. 

"Hah?" 

Mata Yeowun tumbuh lebar. Jumlah batu yang jatuh adalah dua puluh empat. 

'Tidak mungkin..' 

Dia lalu berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Batu-batu itu adalah yang memiliki 
gerakan dan tulisan dari Sword Force of the Demon Setan. 
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Chapter 61 
Bab 61: Berkah yang tersamar (6) Yeowun harus mengandalkan keterampilan Nano untuk 
mencari tahu tentang keterampilan bernafas, tetapi pilar itu diprogram untuk 
memudahkan menemukan batu-batu ini juga. Itu mengejutkan. 

'... Yah, kurasa kamu perlu hal seperti itu untuk mengetahuinya tanpa Nano.' 

Yang lucu adalah bahwa tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya. Tidak ada yang 
berani melakukan apa yang telah dilakukan Yeowun untuk pilar sampai sekarang. 

'Hah?' 

Yeowun kemudian memperhatikan tempat dia membungkuk di depan pilar yang 
tenggelam di tengah dan cairan merembes keluar darinya. Dia mencicipinya dengan jarinya 
dan mengetahui bahwa itu adalah minyak. 

"Apakah itu dibuat untuk api?" 

Pilar memiliki mekanisme untuk membakar dirinya sendiri ketika tugasnya selesai. Minyak 
itu menjadi basah ketika mengirimkan batu-batu itu sehingga energi internal akan dapat 
menyalakannya dengan api. 

'... Hmph. Lagi pula aku mengerti. ' 

Setidaknya dia beruntung. Yeowun menyadari itu mudah untuk mendapatkan batu-batu ini 
terlambat, tetapi sekarang bisa menghancurkannya. 

"Sekarang akan mudah untuk menghapus lubang-lubang di pilar itu." 

Yeowun kemudian berjalan dan mengambil salah satu batu untuk menghancurkannya. 

"Hah?" 

Dia kemudian menjadi bingung. 

'Apa ini?' 

Ada sesuatu yang terukir di sisi lain batu itu. Yeowun menatapnya, dan melihat garis-garis 
aneh di atasnya, tidak yakin apa artinya. Garis-garis itu tersembunyi dari pandangan. 

'Ini aneh...' 

Yeowun kemudian memandang batu-batu lainnya. 

"Hah? Yang ini juga memilikinya. " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Batu-batu lain juga memiliki garis-garis aneh terukir di atasnya, tetapi mereka semua 
memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain. 

'Apa itu? Mengapa ada garis-garis di belakang batu? ' 

Yeowun kemudian mengumpulkan setiap batu dan mengumpulkannya di satu tempat. Dia 
kemudian membalikkan mereka untuk menunjukkan garis-garis aneh. 

"Hm ..." 

Yeowun mengerang. Dia menatapnya, berharap menemukan sesuatu yang mungkin 
tersembunyi di baliknya, tetapi garis-garisnya hanya tampak seperti coretan. 

'Apa ini?' 

Benar-benar aneh. Tetapi tidak ada yang tersisa oleh Pastor Chun di sana tanpa alasan, jadi 
harus ada pesan. 

"Setidaknya itu tidak dibuat dengan pedang." 

Garis-garis itu terlalu bengkok untuk dibuat dengan pedang. Lalu apa yang ingin dikatakan 
oleh hal-hal ini? Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Yeowun menyipitkan matanya. 

"Hmm?" 

Yeowun bangkit dan menatapnya dari atas. Dia kemudian duduk dan membuat batu saling 
berhadapan. Setelah menyatukan mereka, dia bangkit dan melihat ke bawah lagi. 

"OH!" 

Dia kemudian menyadari bahwa garis-garis itu sepertinya membentuk semacam peta. 
Garis-garis belum cocok, tetapi dia yakin itu adalah peta. 

"Aku harus memesannya dengan benar." 

Yeowun kemudian duduk dan mulai mencocokkan garisnya. Setelah bergerak dari batu ke 
batu selama lebih dari satu jam, Yeowun akhirnya menyelesaikannya. 

'Saya melakukannya!' 

Semua garis sangat cocok satu sama lain sekarang. Yeowun bangkit dan melihat ke bawah 
lagi. 

"Aku tahu itu ... itu peta." 

Itu adalah satu peta raksasa yang dibuat dengan garis-garis bengkok. 
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'Ini...?' 

Peta itu menandai tempat tertentu, dan ada garis lain yang memberi petunjuk tentang cara 
menuju ke sana. 

'Tidak kusangka peta seperti itu disembunyikan di sini ...' 

Apa yang akan disembunyikan di tempat yang ditunjukkan pada peta ini, selain dari 
Pedang Kekuatan Setan Langit? Itu pasti telah ditinggalkan untuk generasi berikutnya. 

"Dan di mana ini?" 

Dia tahu itu peta, tapi sulit untuk mengetahui lokasi yang diwakili oleh peta ini. Ada garis 
bengkok aneh yang menunjukkan semacam peta gua. Yeowun hanya sampai pada 
kesimpulan itu setelah menatapnya untuk waktu yang lama. 

"Aku tidak bisa memastikan apa pun untuk saat ini." 

Yang pasti adalah bahwa peta ini bukan untuk gua penjara ini. Mungkin itu adalah tempat 
yang tersembunyi di tempat lain, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui untuk saat ini. 

'Nano, pindai peta ini dan simpan.' 

[Dipahami, Tuan.] 

Yeowun kemudian melihat garis-garis putih bergerak ke bawah peta. Nano menyelamatkan 
peta dan Yeowun mulai bergerak untuk melakukan apa yang dia maksudkan untuk 
pertama kalinya. Yeowun mulai menghancurkan batu-batu itu satu per satu. Setelah 
memecahkan batu-batu itu, ia mengumpulkan semua puing-puing dan menginjaknya untuk 
mengubahnya menjadi bubuk. Dia kemudian menyebarkan partikel-partikel batu dan pasir. 

Sekarang, semua rahasia dan peta yang tersembunyi di dalam gua ini hanya untuk Yeowun. 
Yeowun kemudian bangkit untuk kembali ke ventilasi dan ia kembali ke gua penjara 
kecilnya. Dan untuk pertama kalinya setelah dia dikurung, dia bisa tidur nyenyak. 
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Chapter 62 
Babak 62: Berkah yang tersamar (7) Empat hari telah berlalu setelah Yeowun dikurung. 
Hanya ada satu hari tersisa bagi Yeowun untuk keluar dan ada banyak perubahan di dalam 
akademi. 

Ketika Yeowun dikirim ke penjara, satu-satunya yang memiliki tanda kuning adalah Chun 
Muyeon dari Klan Bijaksana dan Chun Yuchan dari Klan Blade. Namun, empat hari sudah 
cukup bagi taruna berbakat untuk belajar tentang Seven Demon Sword. 

Kekhawatiran Ko Wanghur menjadi kenyataan. Chun Yeowun masih di penjara, tetapi 
semua tanda kuning lainnya diambil oleh taruna yang kuat. Namun, hanya ada sebelas 
taruna yang menjadi pemimpin. Ada total tujuh belas tag, jadi mengapa hanya ada sebelas 
pemimpin kelompok? 

Ini disebabkan oleh tiga pemimpin tertentu. Tidak ada batasan berapa banyak tag yang 
dapat diambil. Tiga orang menyadari ini dan mengumpulkan setiap tanda yang bisa mereka 
dapatkan. 

Chun Muyeon punya satu tag. 

Chun Yuchan memiliki empat tag. 

Chun Kungwun memiliki dua tag. 

Sama Chak, kadet ke-700, memiliki dua tag. 

Dan tujuh taruna lainnya masing-masing memiliki satu tanda. Jadi dengan Yucan, Kungwun, 
dan Chak menimbun lebih dari satu tag, mereka telah mengambil lima tag lagi yang bisa 
digunakan untuk membuat lebih banyak pemimpin. 

Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah bahwa Chun Muyeon tidak menggunakan tag 
lain. Sekarang, dengan enam belas tanda di tangan para kadet, satu-satunya tanda yang 
tersisa adalah yang dimiliki Hou Jinchang. Tidak ada yang bisa mengambil tag ini darinya 
karena dia adalah pejuang tingkat grandmaster. 

"Ini bermasalah." 

Hu Bong menggelengkan kepalanya. Semua taruna tahu bahwa ketiga pemimpin memiliki 
lebih dari satu tanda, tetapi tidak ada yang berani mengajukan keluhan. 

"Mereka jauh lebih kuat," jawab Ko Wanghur sambil mengangguk. Ketiga taruna ini 
terkenal karena kehebatan mereka. Rumor mengatakan bahwa keterampilan seni bela diri 
mereka berada pada tingkat yang melebihi tuan. Selain itu, mereka semua memiliki 
pasukan kadet di belakang mereka. 
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"Itu bisa berbahaya bagi kita juga." 

Ja Wumin tersenyum pahit saat dia berbicara. Alasan dia mengatakan ini adalah karena 
kelompok Yeowun telah menurun tajam setelah Yeowun dibawa ke gua. Mereka bukan lagi 
kelompok, melainkan taruna biasa. 

"Mungkin kita beruntung. Kami kehilangan orang-orang yang akan kalah, "kata Ohjong 
dengan ekspresi kesal. Taruna lain juga menjadi marah. Total enam taruna telah 
berkumpul di sini. 

"Kami hanya memiliki jalur yang berbeda." 

Ko Wanghur menggelengkan kepalanya. 

"Aku tidak berpikir cara mereka melakukan sesuatu akan membuat kelompok lain 
menyambut mereka." 

Hu Bong bergumam dengan kecewa. Pada hari penangkapan Yeowun, dua anggota tim 
mereka meninggalkan mereka. Mereka adalah Wungchun dan Ho Daming. Mereka sangat 
cemas sejak mereka mendengar bahwa Yeowun telah menghancurkan energi internal Chun 
Jongsum. Begitu hukuman Yeowun diputuskan, mereka segera pergi. 

'Maafkan saya. Saya ingin tetap bersama, tetapi saya tidak melihat masa depan dalam hal 
ini. ' 

Mungkin ini adalah taktik yang tepat untuk lulus ujian ketiga dengan aman. Tetapi mereka 
tidak hanya bergabung dengan kelompok Yeowun untuk ujian dan para anggota menjadi 
marah. Meskipun dua anggota telah pergi, enam taruna masih di sini. Itu karena kadet ke-
18, Bakgi. Hu Bong bangkit dan berkata, "Oh well. Jangan terlalu pesimis. Kami kehilangan 
dua penjahat, tetapi kami memiliki Bakgi di sini bersama kami. Dia akan melakukan empat 
kali lipat jumlah yang bisa mereka lakukan. " 

"Jangan terlalu menyanjungku." 

Bakgi tersenyum. Ko Wanghur juga tersenyum. 

"Tidak, kita akan berada dalam bahaya besar jika bukan karena kamu." 

Ko Wanghur punya alasan untuk ini. Itu karena tag kuning yang dimiliki Bakgi di dada 
kanannya. Dia telah mengambil tag ini tiga hari yang lalu dengan mengalahkan instruktur. 

"Ya. Jika bukan karena dia, kita semua akan tersebar. Kami sangat berterima kasih. " 

Ohjong juga mengangguk. Jika bukan karena Bakgi, anggota tim Yeowun harus 
berhamburan dan menunggu Yeowun kembali. Ketika hukuman diputuskan, Bakgi 
mendatangi mereka dan menawarkan diri untuk memimpin. 
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"Aku berutang banyak pada taruna ke-7. Saya ingin membantunya. " 

Bakgi berpikir Yeowun telah mengambil hukuman yang seharusnya baginya. Jika Yeowun 
tidak memberitahunya tentang racun itu, dia mungkin sudah mati. Setelah memikirkan 
sepanjang malam, Bakgi membuat keputusan serius. 

'Aku hampir mati. Itu tidak akan cukup bahkan jika saya mengembalikannya seumur hidup 
saya. ' 

Maka, Bakgi memutuskan untuk mengikuti Chun Yeowun. Dia ingin memberi tahu Yeowun 
sendiri tentang keputusannya, tetapi Yeowun dikunci. 

"Aku tidak yakin apakah dia akan menginginkanku dalam kelompoknya." 

"Jika Guru tidak menyukai Anda, dia tidak akan membantu Anda." 

"Mungkin." 

Ko Wanghur dan para kadet lainnya menyambutnya setelah mendengar apa yang terjadi. 
Dan dengan pejuang yang kuat seperti Bakgi bergabung dengan mereka, mereka akan 
menjadi lebih kuat. Jadi Bakgi pertama-tama mengambil tanda kuning untuk berjaga-jaga. 
Itu untuk mempersiapkan kepulangan Yeowun yang harus tinggal di penjara selama lima 
hari. Tindakan Bakgi terbukti benar. 

"Yah, bagaimanapun juga, kami menyambut Anda ke grup kami. Jangan khawatir. " 

"Ya, benar!" 

"Tuan juga akan menyambutmu. Saya yakin akan hal itu. " 

Bakgi tersenyum. Dan ketika hari berakhir, lima taruna yang melatih Seven Dragon Sword 
pergi ke kantin untuk makan malam. 

"Apakah kamu melewatkan makan malam?" 

"Aku hanya makan malam biasanya, tapi aku makan siang dengan kalian hari ini juga." 

Bakgi biasanya melewatkan makan siang untuk berlatih di ruang pelatihan pribadi. Tetapi 
setelah bergabung dengan tim dan berlatih bersama mereka, waktu latihan solonya 
berkurang. 

"Hmm. Maka saya harus melewatkan makan malam juga. " 

"Kamu?" 

Bakgi menjadi bingung dengan keputusan Ko Wanghur. Bakgi menghabiskan beberapa hari 
dengan mereka dan Ko Wanghur makan banyak, yang cocok untuk tubuh besarnya. 
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Mengejutkan ketika mendengar Wanghur, yang makan tiga kali lebih banyak dari taruna 
lainnya, memutuskan untuk tidak makan. 

"Yah, kamu adalah pemimpin sementara kami, jadi kamu perlu perlindungan." 

Dia tidak ingin melewatkan makan, tetapi dia juga berpikir bahwa dia perlu melindungi 
Bakgi. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi karena tanda kuning itu. Bakgi lalu 
menggelengkan kepalanya. 

"Aku akan langsung ke ruang pelatihan pribadi, jadi jangan khawatir. Selain itu, kita semua 
akan bersama ketika kita meninggalkan ruang pelatihan. " 

"Ya tapi..." 

"Tidak masalah. Anda pergi ke depan dan makan malam. " 

Bakgi meyakinkan Ko Wanghur dan menuju ke ruang pelatihan pribadi. Wanghur biasanya 
membuat pilihan rasional, tetapi godaannya untuk makan begitu kuat sehingga dia tidak 
bisa mengambil keputusan. Ohjong menggelengkan kepalanya. 

"Hmph. Hu Bong dan aku akan mengikutinya, jadi kamu pergi saja dan makan. " 

"Oh! Maukah kamu melakukan itu? " 

Wanghur langsung cerah. 

"Ya. Seperti yang kamu katakan, dia adalah pemimpin sementara kita. " 

"Terima kasih! Tolong jaga Bakgi. " 

Ko Wanghur lalu dengan senang hati pindah ke kafetaria. Namun, Hu Bong tidak terlihat 
begitu senang saat mengikuti Ohjong. 

'... Apakah pikiranku tidak penting?' 

Hu Bong ingin makan juga. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 63 
Bab 63: Tag ini milikmu (1) Ohjong dan Hu Bong dengan cepat menyusul Bakgi yang 
sedang berjalan sendirian menuju ruang pelatihan pribadi. Bakgi memandang mereka 
dengan aneh. 

"Bukankah kalian pergi makan?" 

"Yah, aku bisa melewatkan makan. Kami di sini karena Anda adalah pemimpin kami. Kami 
tidak bisa membiarkan Anda dipukuli, Anda tahu? " 

"... Baiklah, jika kamu sangat khawatir, maka kamu tidak akan makan apapun bahkan jika 
kadet ketujuh kembali," jawab Bakgi, dan Ohjong tertawa. Hu Bong mengerutkan kening 
tetapi mengikuti tanpa kata. Itu adalah protesnya untuk tidak bertanya apakah dia ingin 
makan. 

"Hmph!" 

Ohjong terbatuk dan pura-pura tidak tahu. Mereka bertiga kemudian berjalan menuju 
ruang pelatihan pribadi. Bakgi memiliki energi internal yang hanya sedikit di bawah tanda 
enam puluh tahun, tetapi keterampilannya menyaingi seorang prajurit tingkat master. 
Karena itu, ia diizinkan menggunakan ruangan yang lebih luas. 

"Aku menggunakan bangunan lain, jadi kamu tidak perlu mengikutiku." 

"Siapa tahu?" 

Ohjong dan Hu Bong mengikutinya sampai mereka mencapai pintu masuk. Bakgi 
mengatakan ini tidak perlu, tetapi dia berterima kasih atas tindakan seperti itu. Ini sangat 
berbeda ketika dia sendirian di kelompok ke-12. Mereka bertiga berjalan ke pintu masuk 
depan gedung. 

"Kami di sini sekarang, jadi kamu tidak ... ya?" 

Bakgi mengerutkan kening. Itu karena fakta bahwa dia merasakan orang-orang di sekitar 
mereka. 

"Apa yang sedang terjadi?' 

Ohjong lalu melihat sekeliling. Dia baru-baru ini telah menjadi prajurit tingkat tinggi, jadi 
dia juga merasa orang-orang mendekat dari belakang. Segera, orang-orang keluar dari 
bagian belakang gedung. Ada sekitar dua puluh taruna. 

'Sialan ...' 
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Ohjong dan Hu Bong terkejut. Tampaknya para kadet ini telah menunggu mereka karena 
mereka semua memiliki pedang kayu di tangan mereka. Ohjong menoleh ke Bakgi untuk 
memberi sinyal agar dia lari. 

"Mereka sudah menunggu di sini. Mereka harus siap. ' 

Bakgi juga setuju dan mengangguk. Ketika mereka segera berbalik untuk melarikan diri, 
sekelompok taruna lainnya berlari dari belakang, menghalangi jalan mereka. 

"Apa?!" 

Hu Bong terkejut melihat wajah yang dikenalnya. Ada total sepuluh kadet di belakang 
mereka dan di depan mereka, ada kadet bermata tajam dengan rambut licin. Itu adalah 
kadet 108, Ha Ilming. 

"Ha Ilming?" 

Sebagian besar kadet mengingatnya karena dia lulus ujian kedua hanya dengan 
kekuatannya sendiri. Dia harus tinggal di ruang medis karena dia terluka oleh batu-batu 
yang jatuh di atasnya dari langit-langit di ruang pelatihan, tetapi sepertinya dia telah habis 
sekarang. 

"Kalian..." 

Bakgi memandangi taruna yang menghalangi bagian belakang. Mereka adalah taruna dari 
kelompok ke-12. Bakgi bingung. 

"Pemimpin, kamu terlihat baik akhir-akhir ini?" 

"Bagaimana rasanya mengkhianati grup lamamu dan berkelompok dengan teman-teman 
baru?" 

Bakgi mengerutkan kening karena sarkasme. Dia hanya memihak mereka karena mereka 
bersama-sama hanya untuk tes kedua, dan sebagian besar dari mereka tetap mengikuti 
Chun Jongsum, jadi Bakgi selalu menjaga jarak. 

"Ada apa dengan ini?" Ohjong berteriak pada para kadet di sekitar mereka. Dia tidak punya 
cara untuk berlari, jadi dia memutuskan untuk setidaknya menentukan motif mereka. 
Tentu saja, dia tahu untuk apa itu. 

"Hah, kamu benar-benar tidak tahu?" Ha Ilming mengejek saat dia berjalan. Dia kemudian 
menunjuk tanda kuning yang dimiliki Bakgi di dadanya. 

"Beri aku tag kuning itu." 

Itulah alasan serangan itu. Selama beberapa hari terakhir, anggota kelompok ke-12 
menemukan bahwa Bakgi biasanya pergi sendirian saat makan malam ketika dia pergi ke 
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ruang pelatihan. Itu sebabnya mereka di sini untuk menyerang. Dua puluh kadet di depan 
ruang pelatihan berasal dari kelompok ke-6, dan yang lain menghalangi jalan kembali dari 
kelompok ke-12. 

"Kamu pikir aku akan menyerahkannya kepadamu?" Balas Bakgi sambil mempersiapkan 
diri. Ha Ilming menyeringai. 

"Yah, ini tidak akan berakhir dengan baik jika kamu tidak. Oh, tapi tidak apa-apa. Itu tidak 
akan berakhir dengan baik bahkan jika kamu menyerahkannya. " 

Ha Ilming menggertakkan giginya saat dia berkata. Kenapa dia begitu marah? Itu karena 
kejadian beberapa hari yang lalu. Kepala Ha Ilming rusak karena Chun Yeowun telah 
menghancurkan lantai dan dia harus tinggal di rumah sakit. Ketika dia pergi ke rumah 
sakit, dia tercengang. 

Mulai dari Chun Mukeum yang dikirim ke sana oleh Ha Ilming sendiri, ada juga Instruktur 
Sang Munyo yang tulang rusuknya patah dan Chun Jongsum yang energi internalnya rusak. 
Mereka semua adalah pasien yang dibawa masuk karena Ha Ilming sendiri, atau Chun 
Yeowun. 

'... Bajingan apa ini?' 

Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Chun Yeowun, tapi dia hanya harus 
diam. Dia tidak mau mengambil risiko membiarkan Chun Mukuem tahu bahwa dialah yang 
menyergapnya. 

"Sialan!" 

Setelah menghabiskan beberapa hari yang menakutkan di ruang medis, dia baru saja 
dibebaskan kemarin pagi dan dia melihat semua tanda di tangan para pemimpin lainnya. 
Ha Ilming, yang sekarang memiliki energi internal dengan tujuan menjadi seorang master, 
pergi untuk menantang satu-satunya instruktur yang memiliki tanda kuning. 

"Sialan!" 

Setelah dipukuli oleh Hou Jinchang, Ha Ilming harus beristirahat selama sehari penuh. 
Hanya ada satu jalan tersisa baginya untuk mendapatkan tanda kuning, dan itu untuk 
mengambilnya dari kelompok lain. 

"Kelompok mana yang harus aku pilih?" 

Sementara dia memikirkannya, mantan kadet kelompok ke-12 menawarkan untuk bekerja 
bersama dengannya untuk menyerang Bakgi. 

'Kelompok itu memiliki lebih sedikit anggota di dalamnya, jadi lebih mudah untuk melawan 
mereka.' 
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"Oh? Itu bagus.' 

Sebagian besar kelompok sudah mengumpulkan sebagian besar anggota kelompoknya. 
Satu-satunya kelompok yang belum sepenuhnya adalah kelompok Bakgi. 

"Mereka awalnya anggota partai kadet ke-7, jadi mereka menunggunya untuk keluar." 

'Baik. Ayo lakukan.' 

Tidak perlu berpikir dua kali. Dia ingin membalas Chun Yeowun karena diganggu dua kali 
jadi itu adalah kesempatan yang sempurna. 

"Kamu semua adalah kroni dari kadet ke-7 sialan itu, bukan?" Geram Ha Ilming. Jika para 
kadet ini benar-benar terkait dengan Chun Yeowun, mengambil kartu kuning mereka 
adalah balas dendam terbaik yang bisa dipikirkan Ha Ilming. 

"Apa? Kroni? " 

Alis Hu Bong naik. Mereka adalah pelayan sehingga itu tidak salah, tapi rasanya tidak enak 
mendengarnya seperti itu. 

"Hari ini adalah hari sialmu." 

Tujuan Ha Ilming bukan hanya untuk mengambil tag. Dia akan mematahkan tangan atau 
kaki mereka. Bakgi merasakan permusuhan dan mulai berpikir. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Bahkan jika dia berada di tingkat master, para kadet di sekitar mereka juga berada di level 
tinggi. Dan ada total tiga puluh dari mereka, jadi tim Bakgi kalah jumlah. Selain itu, Ha 
Ilming sepertinya tidak lemah. 

"Tidak ada cara untuk bergerak jika yang lain terluka." 

Dia harus melarikan diri dan pergi ke kafetaria, tetapi Ohjong dan Hu Bong akan terluka. 
Bakgi kemudian mengirim pesan telepati kepada Ohjong. 

[Ohjong, aku akan memberimu label kuning. Anda melarikan diri dengan Hu Bong.] 

[Apa? Bagaimana dengan kamu?] 

[Kita semua tidak bisa berjalan bersama. Saya akan menahan mereka di sini.] 

[Apa?! Kami akan berdiri bersama!] 

[Jangan bodoh. Jika kami kehilangan tag kuning di sini, grup kami akan dibubarkan. Jika itu 
terjadi, akan terlambat bahkan jika kadet ketujuh kembali besok.] 
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Masih ada satu tag yang tersisa, tetapi semua orang sudah menyerah. Mengambilnya dari 
seorang prajurit tingkat grandmaster tidak mungkin. Ohjong lalu mengangguk pahit dan 
mengirim kata-kata yang sama kepada Hu Bong. 

"Mereka pasti sedang memikirkan rencana." 

Ha Ilming menyadari bahwa mereka mengirim pesan dan melambai agar kelompoknya 
menyerang. Para taruna kemudian menyerang. 

"Sialan!" 

Bakgi menggertakkan giginya dan mengambil tanda untuk memberikannya kepada orang 
di sebelahnya. 

"Hah?" 

Mereka telah memutuskan untuk memberikan tag itu pada Ohjong, tetapi itu diserahkan 
kepada Hu Bong. Bakgi kemudian melompat untuk menyerang Ha Ilming karena ini adalah 
satu-satunya jalan keluar dari situasi tersebut. Kadet kelompok ke-12 mengayunkan 
pedang kayu mereka tanpa ragu-ragu. 

'Aku minta maaf jika kamu tidak suka aku sebagai pemimpin tapi ...' 

Tidak ada belas kasihan untuk tipu daya ini. Kaki Bakgi meninggalkan jejak yang dia 
tendang beberapa kali ke taruna. Gerakannya jauh lebih kuat daripada saat dia melawan 
Hou Jinchang. Masing-masing taruna berusaha membela, tetapi qi yang dipegang kaki Bakgi 
menghancurkan pedang mereka dan menendang mereka ke belakang. 

"Ugh!" 

"B-pedangku!" 

Mereka diberitahu untuk tidak pernah menghancurkan pedang mereka dan mereka 
terkejut ketika mereka melihatnya dihancurkan. Ha Ilming melotot ketika melihat kaki 
Bakgi bersinar. Sepertinya warna samar memverifikasi fakta bahwa Baki sama-sama cocok 
dengan Ha Ilming. 

"Tingkat master, ya?" 

Bakgi dengan cepat mengalahkan tiga taruna dan menyerang Ha Ilming. Dia kemudian 
berteriak melalui pesan telepatinya. 

[Lari! Sekarang!] 

Ohjong dan Hubong kemudian dengan cepat maju ke depan. Jalan Bakgi adalah satu-
satunya jalan yang bisa diambil untuk dijalankan. Mereka berdua dengan cepat bergerak. 
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Pakaian biru jatuh ke tanah dan dua dari mereka ditembak melewati Bakgi dan Ha Ilming 
untuk berlari, dan para kadet berteriak, "Panggil dia! Itu dia! Pria botak itu memiliki tag! " 

"Apa?! Siapa yang menyebutku pria botak! " 

Hu Bong berteriak saat dia berlari. Dia tidak tahu, tapi pakaian yang menutupi kepalanya 
yang botak telah ditarik saat dia keluar. 

"Botak! Berhenti!" 

"Sialan!" 

Hu Bong lambat dengan keterampilan berlarinya, sehingga para taruna mulai 
menyusulnya. Ohjong kemudian berbalik untuk mendapatkan label dari Hu Bong. 

"Pegang!" Teriak Hu Bong saat dia melemparkan tag. 

"Hu Bong! Tetap berlari!" 

"Aku tahu!" 

Hu Bong tahu bahwa dia tidak boleh tertangkap. Dia menggunakan semua energi 
internalnya untuk pergi ke kafetaria. Setelah melarikan diri selama beberapa waktu untuk 
pergi ke kafetaria, dia menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya setelah dia 
menyerahkan label kuning. 

".... Ya Tuhan," Hu Bong meludah dengan tatapan tidak percaya. 
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Chapter 64 
Bab 64: Tag ini milikmu (2) Hu Bong dengan cepat berlari ke kafetaria. Tidak ada waktu 
untuk disia-siakan saat teman-temannya masih dalam bahaya. Hu Bong kemudian pergi 
mencari Ko Wanghur dan anggota lainnya. 

'Sana!' 

Dia kemudian menemukan anggota timnya makan di sisi kanan kafetaria. Ko Wanghur, 
yang sedang makan makanan besar, menatapnya dengan aneh. 

"Hu Bong, mengapa kamu bermandi keringat?" 

"Kita ... kita harus pergi sekarang ... ke ruang pelatihan!" 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Ko Wanghur dan para kadet segera meletakkan sumpit mereka dan bangkit. 

"A .. penyergapan ... telah ada penyergapan! Bakgi dan Ohjong melawan mereka! " 

"Tidak!" 

Ko Wanghur dengan cepat melompat dari kursinya dan berlari keluar bersama para taruna 
lain yang mengikutinya. Wanghur dengan cepat menggunakan keterampilan ringannya 
untuk menembak melewati bangunan untuk berlari maju. Ketika dia sampai di depan 
gedung pelatihan swasta, dia melihat Bakgi berdiri di sana, berdarah dari paha kirinya dan 
kadet yang tampaknya adalah Ohjong ada di tanah, tidak sadarkan diri. Ada dua belas kadet 
di depan mereka, dan salah satu dari mereka menyilangkan tangan. Itu adalah Chun 
Yuchan dari Blade Clan. 

"Apakah dia yang menyerang?" 

Ko Wanghur menjadi kaget melihat salah satu kadet paling kuat berdiri di depan mereka. 
Tetapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan anggotanya. 

"Apa artinya ini!" Ko Wanghur berteriak dan melompat di antara Bakgi dan Chun Yuchan. 
Lalu Ja Wumin, Machil, dan Hu Bong juga mendatangi mereka. 

'Hah? Kadet ke-5? ' 

Hu Bong kaget melihat Chun Yuchan berdiri di sana bersama rekan satu timnya. Chun 
Yuchan kemudian tersenyum dengan senyum khasnya. 

"Oh, teman-temanmu ada di sini." 
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"Beraninya kau menyergap kami!" Ko Wanghur berteriak dengan wajah memerah dan 
Yuchan mengangkat alisnya. Bakgi kemudian meletakkan tangannya di bahu Wanghur dan 
berbicara dengannya. 

"Bukan dia. Dia tidak menyerang kita. " 

"Apa?" 

Hu Bong juga mengangguk. Mungkin mereka memiliki tujuan yang sama jika mereka di sini 
berdiri bersama mereka. Selain itu, Chun Yuchan sudah dikenal karena mengambil tag 
kuning lebih dari yang dibutuhkan. Yuchan kemudian menggelengkan kepalanya untuk 
menanggapi mata yang curiga. 

"Oh well, kurasa pembicaraan pribadi kita sudah selesai. Ngomong-ngomong, kau berutang 
budi padaku untuk Bakgi ini, jadi pikirkanlah. Selain itu, Anda tidak memiliki tag lagi. " 

Bakgi menggelengkan kepalanya. 

"Terima kasih atas bantuanmu, tapi keputusanku tetap ada." 

"Haha, well, masih ada waktu lagi, jadi pikirkanlah." 

Chun Yuchan kemudian tersenyum dan kembali ke asrama bersama anggotanya. Setelah 
menghilang, Bakgi jatuh ke tanah. Wanghur bertanya dengan suara khawatir, "Seberapa 
buruk itu?" 

Paha kiri Bakgi berdarah, tapi dia melambaikan tangannya. 

"Tidak apa-apa. Itu tidak terlalu dalam. Tapi kami kehilangan label kuning ... Maaf. " 

Kata Bakgi sambil menundukkan kepalanya dengan putus asa. Hu Bong kemudian pergi ke 
Ohjong untuk melihat bagaimana keadaannya. Sepertinya dia dipukuli hingga pingsan. 
Pakaiannya memiliki banyak jejak kaki dan debu di atasnya. 

"Sialan!" 

Hu Buong kemudian memperhatikan tangan kanan Ohjong dan berteriak dengan mata 
berkaca-kaca. Tangan kanan Ohjong menyentak semua jari ke belakang dan telapak 
tangannya memar. Sepertinya dia memegangi label kuning dengan segala cara, bahkan 
ketika jarinya ditarik ke belakang. 

"Aku seharusnya memegangnya!" 

Keputusan Ohjong untuk menahannya benar, tetapi melihat semua kerusakan membuat Hu 
Bong merasa dia bertanggung jawab untuk itu. Ja Wumin dan Machil juga bergidik marah 
dengan ekspresi marah di wajah mereka. Ko Wanghur lalu dengan hati-hati bertanya 
kepada Bakgi, "Apa yang terjadi?" 
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"... Ha Ilming, mantan pemimpin kelompok ke-6 dan taruna lainnya menyergap kita." 

Bakgi kemudian menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Ketika Hu Bong memberi tag 
pada Ohjong, semua taruna mengubah target. Lebih dari dua puluh kadet mengejar Ohjong 
dan segera menyusulnya. Dan hasilnya adalah apa yang mereka lihat sekarang. 

"Aku bertarung dengan taruna ke-108." 

Ha Ilming telah mengkonsumsi Black Dragon Ball dan memiliki energi internal tingkat 
master. Tetapi dengan Bakgi di tingkat menengah master, ia memiliki kekuasaan atas 
melawan Ha Ilming. Namun, itu hanya jika dia bisa melawannya satu lawan satu. 

"Yang lain menyerang saya secara bergantian," kata Bakgi mengecewakan. Itu untuk 
mantan kadet kelompok ke-12 yang menyerang di tengah-tengah segalanya, dan yang 
memungkinkan Ha Ilming untuk meluncurkan serangan yang memotong paha kirinya. 
Dengan kakinya ditebang, Ha Ilming kemudian mencoba menghabisinya dengan 
melemparkan pukulan yang menentukan. 

"Saat itulah kadet ke-5 muncul." 

Chun Yuchan yang sedang berjalan dengan anggotanya, menemukan mereka dan 
menyuruh Ha Ilming untuk menyerahkan Bakgi. Yuchan ingin Bakgi berada di timnya sejak 
lama. Tapi tentu saja, Ha Ilming menolak. Kali ini, dia bertekad untuk tidak ikut campur 
seperti ketika Yuchan mengganggunya ketika dia mencoba melawan Chun Yeowun. 

'Pikirkan urusanmu sendiri! Enyah!' 

Dia kalah jumlah dan energi internalnya meningkat, jadi dia berteriak pada Chun Yuchan. 
Namun, Yuchan hanya mengejek dan dengan cepat mengalahkan lima taruna hanya dalam 
beberapa gerakan. 

"Kamu ingin melanjutkan?" 

Ha Ilming kemudian merasakan perbedaan kekuatan dan harus pergi. Chun Yuchan tidak 
memperhatikan tanda kuning yang diambil oleh kelompok Ha Ilming. Tujuannya hanya 
Bakgi. 
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Chapter 65 
Bab 65: Tag ini milikmu (3) Chun Yuchan kemudian memberi tahu Bakgi bahwa 
mendapatkan lebih banyak kartu kuning tidak mungkin dan menawarinya untuk 
bergabung dengan timnya. Bakgi menolak tanpa berpikir dan saat itulah Ko Wanghur tiba. 

"Aku tidak tahu kadet ke-5 menginginkanmu. Apakah ini karena kompetisi? " 

Bakgi adalah individu yang berbakat bahkan di antara semua taruna ini. Chun Yuchan ingin 
menjadi pewaris takhta, jadi dia pasti menginginkan individu yang lebih berbakat. Namun, 
Ko Wanghur terkejut bahwa Bakgi bahkan tidak mempertimbangkan salah satu tawaran 
pemimpin masa depan yang paling mungkin. 

"... Itu tidak masalah. Yang penting adalah kita tidak memiliki label kuning dan tangan kita 
terikat. Sialan! " 

Bakgi membanting tanah dengan tinjunya. Sampai sekarang, hanya ada dua cara untuk 
mendapatkan tanda kuning. Satu adalah untuk mengalahkan instruktur Hou Jinchang, dan 
yang lainnya adalah menyerang kelompok lain untuk mencuri milik mereka, tetapi kedua 
pilihan yang tersisa tampaknya tidak realistis. 

Siapa yang mungkin bisa mengalahkan level grandmaster Hou Jinchang dan mengambil 
tag-nya? Dan pilihan kedua tidak mungkin karena mereka hanya memiliki enam anggota. 
Sebagian besar grup bergerak dalam tim untuk melindungi tag mereka, yang berarti 
mereka membutuhkan setidaknya jumlah anggota yang sama untuk melakukannya. 

Ja Wumin, yang baru saja menyingkirkan amarahnya, bertanya, "Bagaimana kalau kita 
mengumpulkan taruna lain dan melakukan hal yang sama?" 

Ko Wanghur memikirkannya menggelengkan kepalanya. 

"Jika kita mengumpulkan rekan satu tim tambahan, maka kita harus menerima anggota 
yang hanya berusaha mengambil keuntungan dari kita, bukan orang yang ingin mengikuti 
cara tuan kita." 

Jika mereka menginginkan bantuan dari taruna lain, maka mereka perlu memberi mereka 
sesuatu yang lain sebagai gantinya. Ada banyak taruna yang belum memiliki tim, jadi 
merekrut mereka itu mudah, tetapi itu berarti tim mereka akan diisi dengan anggota yang 
tidak siap untuk mengikuti jalan Chun Yeowun di masa depan. 

"Hm ..." 

Semua anggota tampaknya setuju dengan Wanghur, tetapi mereka semua menghela nafas 
putus asa. Saat semua wajah mereka menjadi gelap, Ko Wanghur berteriak. 
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"Kita tidak bisa menyerah begitu saja!" 

Bakgi lalu mendongak dengan mata putus asa. 

"Dan melakukan apa?" 

"... Masih ada satu cara." 

"Jika Anda berbicara tentang label instruktur senior, maka saya yakin Anda tahu bahwa itu 
tidak mungkin." 

Bakgi tahu betapa kuatnya Hou Jinchang sejak dia bertarung dengan pria itu sendiri. Dia 
bukan seseorang yang akan dikalahkan seorang kadet normal. Bahkan para pangeran 
menghindari pertempuran Hou Jinchang. 

"Kita tidak punya pilihan selain mempercayai tuan kita." 

"Menguasai? Kadet ke-7? " 

Ko Wanghur berpikir satu-satunya harapan tetap ada di Chun Yeowun. Sebagai satu-
satunya kadet yang dengan sempurna membalas seorang instruktur, ia mungkin satu-
satunya harapan mereka untuk mengalahkan Hou Jinchang. Mungkin dia setidaknya bisa 
mengambil tag. 

"Dan jika dia gagal?" 

"Kalau begitu keputusan saya untuk mengikutinya juga gagal," Bakgi tersenyum getir. 
Seperti yang dikatakan Wanghur, jika Chun Yeowun tidak menunjukkan kepada mereka 
mukjizat, mereka akan gagal dalam ujian ketiga secara otomatis. Apakah menunggu Chun 
Yeowun satu-satunya jawaban yang mereka miliki? 

Saat itulah Hu Bong mengangkat Ohjong di punggungnya. Semua orang berpaling ke Hu 
Bong. 

"Aku akan membawa Ohjong ke ruang medis." 

"Aku akan membantu." 

Ja Wumin berdiri dan pergi ke Hu Bong, dan Hu Bong berbicara dengan Wanghur dengan 
suara kecewa. 

"... Aku pikir aku harus mengatakan ini. Seperti yang Anda katakan, saya lebih percaya pada 
tuan daripada orang lain. Tapi saya rasa tidak benar hanya menunggu dia menyelesaikan 
masalah kita. Jika kita adalah pelayannya, kita harus melakukan sesuatu yang hanya bisa 
kita lakukan. Jika kita benar-benar tidak punya pilihan, maka kita harus merekrut kadet 
yang bisa bergabung dengan kelompok kita sebagai gantinya. " 
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"?!" 

Kata-kata Hu Bong mengejutkan semua orang, termasuk Ko Wanghur. Dia selalu rasional 
dan berpikir cepat, tetapi dia hampir meletakkan semua beban pada tuannya, Chun 
Yeowun, tanpa menyadarinya. Hu Bong benar. Setidaknya mereka harus siap dengan 
sesuatu. 

"Uh ... apakah aku pergi terlalu jauh?" Hu Bong bertanya dengan nada melengking. Ko 
Wanghur kemudian tertawa terbahak-bahak. 

"Ha ha ha! Anda benar, Bong. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tuan kita. Sebagai 
pelayannya, kita harus melakukan yang terbaik untuk bekerja padanya. Hu Bong, kau 
pastinya adalah pelayan terbaiknya. " 

Wanghur tertawa. Bakgi, Ja Wumin, dan Machil juga mengangguk setuju. Seperti yang 
dikatakan Hu Bong. Jika mereka mempercayai tuannya, mereka harus melakukan yang 
terbaik untuk siap untuk langkah selanjutnya. 

"Kami akan menunggu seperti duduk bebek jika bukan karena kamu, Hu Bong." 

"Tepat sekali!" 

Hu Bong menggaruk kepalanya sambil memerah. Dan dengan itu, acara ini membuat tim 
semakin kuat. 

Dan hari berikutnya, Ko Wanghur, Bakgi, Hu Bong, Machil, dan Ja Wumin menjelajahi 
sekeliling asrama dan seluruh akademi, mencari kadet yang tepat untuk direkrut. Mereka 
menyadari bahwa merekrut lebih banyak kadet adalah hal terbaik yang dapat mereka 
lakukan saat ini. 

Tapi itu tidak mudah. Chun Yeowun telah membuktikan bahwa dia kuat dengan 
mengalahkan seorang instruktur, tetapi dia sekarang berada di penjara. Dengan satu-
satunya tanda yang tersisa di tangan Hou Jinchang, tidak ada yang mau bergabung dengan 
kelompok Chun Yeowun karena sepertinya mereka tidak punya kesempatan. 

Kelima anggota tidak menyerah dan terus mencari taruna. Hu Bong juga bertemu dengan 
berbagai kadet untuk mencoba membujuk mereka, tetapi itu tidak mudah. Saat Hu Bong 
berjalan dengan langkah berat setelah ditolak beberapa kali, dia mendengar suara-suara 
dari kerumunan. 

'Hah? Apakah sesuatu terjadi? ' 

Hu Bong kemudian berjalan ke daerah di mana orang-orang telah berkumpul. Itu di tengah 
panggung di tempat pelatihan, dan bangunan utama tempat para kadet menonton sesuatu. 
Saat Hu Bong semakin dekat untuk melihat apa yang sedang terjadi, matanya menjadi 
besar karena terkejut. 
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"M-master!" 

Ada Chun Yeowun, tuan Hu Bong yang ditunggu-tunggu. Namun, Chun Yeowun bertempur 
melawan seseorang di tengah kerumunan. 

Dia bertarung dengan Instruktur Senior Hou Jinchang. 
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Chapter 66 
Bab 66: Tag ini milikmu (4) Pagi-pagi, di puncak gunung di belakang Perpustakaan 
Akademi Iblis, kabut pagi menutupi bagian bawah gunung. Tiga pria berlari menaiki 
gunung dengan keterampilan ringan mereka. Mereka adalah instruktur akademi. Yang di 
depan adalah mantan instruktur kelompok ke-8, Impeng. Alasan mengapa mereka naik 
gunung hari ini adalah karena hari ini penjara Yeowun dijadwalkan akan berakhir. 

"Aku ingin tahu apakah dia bertahan dengan baik." 

Bahkan orang dewasa yang lebih berpengalaman akan mengalami kesulitan dikurung di 
tempat yang gelap sendirian. Namun, orang yang dikurung adalah bocah lima belas tahun, 
yang menimbulkan kekhawatiran. Mereka segera mencapai bagian depan gua. 

"Tuan!" 

Para penjaga yang berdiri di dekat pintu masuk memberi hormat kepada instruktur. 
Impeng mengangguk. 

"Penjara Chun Yeowun sudah berakhir. Buka gerbangnya." 

"Ya pak." 

Para penjaga kemudian memindahkan mekanisme penguncian dari batu raksasa yang 
menghalangi pintu masuk dan mendorongnya ke samping. Ketika didorong menjauh, gua 
terbuka. Dengan minyak lampu hampir habis, bagian dalam gua itu gelap gulita. 
Menghabiskan lima hari di tempat seperti itu pasti akan membuat seseorang marah. Ketika 
mereka melihat ke dalam, seorang bocah lelaki telanjang dada duduk bersila dengan mata 
tertutup dalam meditasi. 

"Kadet ke-7, kamu sekarang dibebaskan!" 

Salah satu instruktur berteriak dan Chun Yeowun membuka matanya. Akhirnya adalah saat 
yang ditunggu-tunggunya. Dia bangkit dan mengerutkan kening ketika cahaya terlalu 
terang di matanya dan berjalan keluar. 

'Hah? Lihatlah tubuhnya! ' 

Tubuh topless Chun Yeowun menunjukkan semua ototnya yang kencang. Sulit dipercaya 
bahwa itu adalah otot-otot anak lelaki yang belum dewasa. Para instruktur menjadi heran. 
Tapi yang benar-benar mengejutkan Impeng adalah mata Chun Yeowun. 

"Apakah ini mata anak laki-laki yang dikurung di penjara sendirian selama lima hari?" 
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Matanya lebih dalam dan lebih bertekad daripada saat dia dikurung. Seolah-olah Yeowun 
telah menemukan kebenaran setelah beberapa latihan keras. Impeng tercengang, tetapi dia 
tidak menunjukkannya dan berbicara kepadanya. 

"Di mana pakaian atasanmu?" 

"Eh, itu ..." 

Chun Yeowun kemudian kembali dan mengambil pakaiannya. Bau busuk membuat semua 
instruktur mengerutkan kening jijik. 

"Ugh!" 

"Apa yang kamu lakukan pada pakaianmu!" 

Instruktur Simong menyambar pakaian itu dan melemparkannya ke tempat yang jauh. 
Impeng menghela nafas dan melepas jubah luarnya dan menyerahkannya kepada Yeowun. 

"Oh ... terima kasih, tuan." 

Yeowun kemudian mulai mengenakan pakaian dan Simong melihat ke dalam gua, 
memeriksa untuk melihat apakah dia telah melakukan sesuatu di dalam. Tidak ada jejak 
apapun di dalamnya. Simong mengangguk pada dua instruktur lainnya dan mereka mulai 
menuruni gunung. 

Tetapi Simong telah melewatkan sesuatu di sana. Dia tidak memperhatikan batu-batu yang 
telah ditumpuk untuk memblokir lubang di bagian bawah, dekat dinding bagian dalam. 
Cahaya tidak mencapai area itu, jadi Simong tidak memperhatikan ini. 

'Wah.' 

Yeowun menghela nafas lega. Dia berharap Simong tidak akan memasuki gua untuk check-
in, dan untungnya dia tidak. Ketika mereka mulai turun, penjaga yang berdiri di depan 
menutup gua lagi dan saling menyeringai. 

"Dilakukan!" 

"Yay!" 

Mereka berteriak kegirangan. Misi khusus yang ditugaskan kepada mereka untuk berjaga 
siang dan malam akhirnya berakhir. Instruktur menyeringai mendengar suara sukacita 
yang datang dari puncak gunung. 

"Bisakah saya bertanya sesuatu, Tuan?" Yeowun bertanya kepada Impeng sambil turun. 
Impeng mengangguk. 

"Berapa banyak label kuning yang tersisa?" 
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Impeng menyeringai. Bocah itu dikurung sendirian selama lima hari dan pertanyaan 
pertamanya adalah tentang jumlah kartu kuning yang tersedia. Ini berarti bahwa Yeowun 
belum menyerah. 

"Masih ada satu." 

"Satu?" 

Wajah Yeowun menggelap mendengar kata itu. Dia pikir tidak akan ada banyak tag yang 
tersisa karena hanya ada satu hari tersisa untuk mengambil tag, tetapi dia tidak berpikir 
hanya akan ada satu. 

"Apakah yang dipegangnya?" 

Impeng tahu siapa yang dibicarakan Chun Yeowun. Dia berbicara tentang Instruktur Senior 
Hou Jinchang. Impeng mengangguk. 

"Seperti yang kupikirkan." 

Mendapatkan tag kuning dari Hou Jinchang adalah hal yang mustahil bagi siapa pun. 
Impeng berbicara kepada Yeowun. 

"Aku yakin kamu tahu itu bukan satu-satunya tanda yang bisa kamu dapatkan." 

"...Iya." 

Dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia berbicara tentang tanda dari para 
pemimpin lainnya. Itu yang direkomendasikan secara tidak resmi, tapi itu bukan sesuatu 
yang bisa diucapkan oleh instruktur dengan lantang. 

'Menyerang taruna lain ...' 

Chun Yeowun tenggelam dalam pikirannya saat dia turun gunung. Ketika mereka sampai di 
dasar gunung, instruktur memberi tahu Yeowun bahwa dia bebas untuk melakukan apa 
pun yang dia inginkan sekarang. Yeowun kemudian mengikuti instruktur ke gedung utama. 
Ketika mereka sampai di depan gedung utama, Impeng bertanya dengan rasa ingin tahu, 
"Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" 

"Aku ... aku punya permintaan untuk dibuat." 

"Permintaan?" 

"Bisakah kamu memanggil instruktur yang memiliki tag kuning terakhir?" 

"Apa?" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Impeng mengerutkan kening atas permintaan mendadak Yeowun. Dia tidak berpikir 
Yeowun mengikuti mereka untuk mencoba mengambil tanda kuning dari instruktur senior. 
Tidak ada waktu tersisa untuknya, tetapi dia tidak berpikir Yeowun akan mencoba untuk 
melawan Hou Jinchang segera setelah dia keluar dari gua. Namun, orang yang 
menjawabnya bukan Impeng. 

"Kamu gila? Jangan gegabah dan temukan sesuatu yang bisa Anda lakukan sebagai 
gantinya. " 

Simong yang menjawab. Dia tidak peduli dengan Chun Yeowun, tetapi bahkan dia bisa 
melihat bahwa melawan Hou Jinchang tidak mungkin. Jika Yeowun terluka saat mencoba 
melawan Hou Jinchang, itu berarti akhir dari ujiannya. Impeng juga sepertinya setuju 
dengan ini dan mengangguk. 

"Jangan berlebihan. Saya tahu Anda kehabisan waktu, tetapi Anda harus berhati-hati. " 

Impeng berpikir keputusan Yeowun datang karena terburu-buru. Dia tahu situasinya, 
tetapi dia berharap Yeowun tidak akan berlebihan. Namun, Yeowun tidak berubah pikiran. 
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Chapter 67 
Bab 67: Tag ini milikmu (5) "Terima kasih atas saran Anda. Saya akan menyerah jika saya 
pikir itu terlalu berlebihan. Saya hanya berharap bahwa Anda akan memberi saya 
kesempatan. " 

'Ah...' 

Impeng menjadi frustrasi oleh permintaan sopan Yeowun. Dia berharap Yeowun akan 
memilih tindakannya dengan hati-hati setelah hukumannya, tetapi sepertinya Yeowun 
tidak berubah. Simong menggelengkan kepalanya. 

"Menyerah saat bertarung? Hmph. Saya ragu itu akan mudah. " 

Hou Jinchang bukan tipe orang yang mudah setelah duel dimulai. Simong lalu berjalan 
masuk dan Impeng berkata dengan cemas, "Kurasa kamu tidak meninggalkanku pilihan. 
Cobalah untuk melindungi diri Anda dari cedera setidaknya. Atau Anda benar-benar akan 
kehilangan semua pilihan Anda. " 

"Ya pak." 

Hou Jinchang membuat semua taruna yang menantangnya untuk tinggal di ruang medis 
atau bermeditasi sepanjang hari untuk pulih. Segera, Hou Jinchang keluar dari pintu masuk. 
Munculnya instruktur senior yang berada di puncak peringkat kekuatan di akademi 
membuat semua kadet berhenti di jalur mereka. 

'Wow. Seseorang menantangnya! ' 

'Instruktur Hou? Orang bodoh apa yang memutuskan untuk menantangnya? ' 

"Tunggu ... itu kadet ketujuh." 

"Apakah dia dibebaskan hari ini?" 

'Wow, benarkah ini? Apakah dia benar-benar menantang Instruktur Hou? ' 

Segera, lebih dari tiga puluh taruna berkumpul di sekitar mereka. Itu wajar bagi para 
taruna yang ingin melihat seseorang mengeluarkan tantangan untuk satu-satunya kartu 
kuning yang tersisa, belum lagi bahwa itu adalah pertarungan dari taruna ke-7 yang 
terkenal itu sendiri. 

'Kadet ke-7!' 

Hou Jinchang menatap Chun Yeowun dengan antisipasi. Setelah duel enam hari yang lalu, 
dia ingin melawan Chun Yeowun sejak saat itu, dan sekarang dia ada di sini. 
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"Kadet ke-7, Chun Yeowun, melapor." 

"Lama tidak bertemu. Anda telah melakukan pekerjaan besar yang bertahan lama di 
penjara Anda. " 

Yeowun membungkuk dan Hou Jinchang merespons. Dia mendengar dari Simong bahwa 
Yeowun ingin menantangnya. Chun Yeowun adalah satu-satunya taruna yang benar-benar 
melawan instruktur. Hou Jinchang menatapnya dengan gembira. Yeowun menyatakan, 
"Saya berharap dapat belajar dari duel ini, Tuan." 

Semua kadet tersentak kaget. 

"Ohhh!" 

"Ini sebuah tantangan!" 

Karena banyak kadet berkumpul untuk melihat, Yeowun puas karena memenuhi rencana 
pertamanya. Inilah mengapa dia memilih bagian depan bangunan utama sebagai lokasi 
duel. Hukumannya telah memberi banyak kadet kesan buruk padanya. Dia juga dilucuti 
status pemimpinnya, yang membuatnya lebih buruk. 

"Aku harus membalikkannya." 

Sebagai seseorang yang juga berkompetisi untuk menjadi pewaris takhta, ia membutuhkan 
kepercayaan dan dukungan dari sebanyak mungkin taruna. Namun, itu saat ini di luar 
kendalinya. Dia bisa saja menyerang anggota lain, tetapi itu tidak akan memberinya 
dukungan dari taruna lain. Di Demonic Cult, hanya ada satu cara untuk mendapatkan 
dukungan. 

"Sekarang, aku harus membuktikan kekuatanku." 

Panggung sudah siap. Saat itu pagi, jadi para taruna yang sedang dalam perjalanan menuju 
gedung pelatihan berkumpul. Hou Jinchang bertanya, "Apakah Anda akan menggunakan 
pedang kayu? Atau tangan kosongmu? " 

"Aku akan melakukannya dengan tangan kosong." 

Itu pilihan yang tepat. Menggunakan pedang kayu tidak membantu para taruna. Mereka 
akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melawan instruktur tanpa pedang 
menggunakan Seven Demon Sword tanpa pedang mereka juga. Dalam skenario terburuk, 
itu akan memungkinkan taruna bertarung dengan tinju mereka. Tapi tentu saja, 
instrukturnya lebih baik dalam perkelahian. 

Hou Jinchang kemudian mempersiapkan diri sambil meletakkan stomp lebar. Itu hanya 
sikap persiapan, tetapi bobot atmosfer berubah. Bahkan para taruna yang mengawasi 
mereka menjadi tegang. 
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'Bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu?' 

'Tidak ... bahkan jika itu adalah taruna ke-7, ini tidak akan berhasil.' 

'Bahkan taruna ke-5 menyerah!' 

Semua taruna melihat Chun Yeowun mengalahkan Instruktur Sang Munyo. Tetapi bahkan 
pada saat itu mereka tidak berpikir Yeowun memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hou 
Jinchang. Dia terlalu kuat. 

"Datang. Saya akan membiarkan Anda memimpin. " 

Hou Jinchang, yang tahu Yeowun baru saja memasuki tingkat master, membiarkan Yeowun 
untuk menyerang lebih dulu. Yeowun tidak punya alasan untuk menolak tawaran itu. 

"Terima kasih Pak. Kemudian...!" 

Yeowun melesat maju seperti sambaran petir, dengan cepat mencapai jangkauan. 

"Dia cepat." 

Hou Jinchang tercengang oleh kecepatan yang lebih cepat dari yang dia harapkan. Namun, 
Hou Jinchang adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Dia dengan cepat menarik 
pertahanan pedang dengan dua jari untuk melepaskan formasi pertahanan dari Pedang 
Tujuh Setan, atau pedang kelima. 

'Lalu akan jadi apa ini? Saya tahu semua keterampilan pisau Anda. ' 

Pada saat itu, mata Hou Jinchang bergetar. Dia pikir Yeowun akan melepaskan skill 
pedangnya, tapi Yeowun malah menggunakan dua jari untuk melawan Pedang Tujuh Setan 
dengan gerakannya. 

"Oh?" 

Hou Jinchang telah melihat Yeowun melawan Seven Demon Sword dari Sang Munyo, jadi 
dia telah menyiapkan gerakan berikut untuk menanggapi serangan balik Yeowun. Namun, 
dia tidak menyangka Yeowun menggunakan skill pedang. Ini bukan hanya perubahan 
cepat. 

'Apa gerakan pedang ini?' 

Level gerakan pedang itu terlalu canggih. Sepertinya dia akan berada dalam bahaya terlalu 
dini jika semuanya berkembang pada tingkat ini. 

'Jika kamu bisa menggunakan skill pedang seperti itu ... maka kamu layak mendapat musuh 
yang lebih kuat!' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Tatapan di mata Hou Jinchang berubah. Keuntungan dari Pedang Tujuh Setan yang 
diciptakan oleh Pedang Setan adalah bahwa jumlah formasi yang tidak terbatas dapat 
dibuat dengan mencampur semua formasi dan gerakan yang ada. Jika semua ini dilepaskan 
oleh prajurit tingkat grandmaster Hou Jinchang, itu akan menjadi formasi pedang yang 
kuat. Hou Jinchang mengubah formasi pedang pertama dan membuat berbagai perubahan 
padanya. Semua kadet yang menonton tercengang. 

Mereka juga telah mempelajari keterampilan pedang, jadi mereka tahu tentang kekuatan 
Seven Demon Sword. Tetapi mereka heran melihat perbedaan level, terutama dengan 
keterampilan yang digunakan Hou Jinchang. 

'Tidak mungkin. Itu tidak mungkin untuk dipertahankan. ' 

Semua orang memikirkan hal yang sama, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada 
saat berikutnya. Tubuh Yeowun membuat perubahan rumit yang meninggalkan jejak 
sambil bergerak cepat, dan pedangnya menciptakan dua puluh garis putih bersih kami 
sekaligus, menyerang Hou Jinchang. 

'A-apa formasi pedang ini ?!' 

Seven Demon Sword Hou Jinchang dimentahkan. Formasi pedang Yeowun bukanlah 
sesuatu yang bisa dipertahankan seseorang. Garis putih menargetkan titik-titik darah dari 
semua sisi, dan Yeowun melesat melewatinya. Dan energi kuat yang tersimpan dalam 
formasi pedang melemparkan Hou Jinchang ke langit. 

"Ugh!" 

Hou Jinchang terjatuh dan jatuh ke satu lutut. Semua taruna tidak bisa mempercayai mata 
mereka. Kekuatan Pedang dari Langit Setan yang telah tidur di dalam alas mutiara biru 
selama ratusan tahun akhirnya diungkapkan oleh Chun Yeowun, keturunan dari Pendiri 
Ayah Chun Ma. 
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Chapter 68 
Bab 68: Tag ini milikmu (6) Hou Jinchang mencoba bertahan melawan dua puluh empat 
pedang sekaligus, tetapi dia hanya bisa melawan mereka bertiga. Dia kemudian dengan 
cepat membungkus dirinya dengan energi pertahanan. Jari Yeowun menekan titik 
darahnya, menimbulkan rasa sakit. Jika Yeowun memiliki pedang di tangannya, itu akan 
membunuh Jinchang. Dan bahkan dengan tangannya yang telanjang, gerakan pedang yang 
kuat itu seperti badai dahsyat, membuat Jinchang berputar. 

"Aaaargh!" 

Hou Jinchang dengan cepat melepaskan 100% energi internalnya untuk membela diri. 
Setidaknya energi internal dalam gerakan tidak melebihi miliknya. Hou Jinchang nyaris 
tidak melepaskan kekuatan dan mendarat di tanah, tetapi kehilangan keseimbangan dan 
jatuh berlutut. 

Semua mulut taruna ternganga karena kaget. Sungguh menakjubkan bahwa Chun Yeowun 
telah mempelajari keterampilan pedang yang begitu kuat, tetapi yang lebih penting adalah 
bahwa dia telah membuat Hou Jinchang berlutut. 

'... Itu bekerja persis seperti simulasi.' 

Chun Yeowun sendiri juga senang melihat bahwa itu berhasil. Gerakan pedang Hou 
Jinchang dengan Seven Demon Sword sangat mirip dengan skill pedang lawan dari alas 
batu mutiara biru. Namun, gerakan Hou Jinchang hanya pada tahap awal dari skill sword 
counter dan ketika skill sword counter memiliki dua puluh empat gerakan pada 
kesempurnaannya, Seven Demon Sword hanya memiliki delapan. Oleh karena itu, itu tidak 
cukup untuk bertahan melawan Sword Sword of the Demon Sky. 

'Gerakan ini ...' 

Hou Jinchang menatap Yeowun dengan mata bergetar. Yeowun masih tidak mengecewakan 
pengawalnya dan siap untuk putaran lain. 

"Dia masih belum selesai. Pertarungan belum berakhir. ' 

Yeowun telah mengalahkannya dalam gerakan, tapi dia merasakan energi kuat Hou 
Jinchang melesat keluar. Yeowun hampir di ambang menerobos tingkat master, tapi dia 
masih jauh dari mencapai tingkat grandmaster. 

"Ini menarik, Yeowun." 

Hou Jinchang mempersiapkan diri. Dia tidak menggunakan keahliannya sendiri, tapi dia 
juga tidak mudah. Dia kemudian ingin bertarung melawan Chun Yeowun dengan yang 
terbaik. 
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"Hmph!" 

Hou Jinchang menghela napas dan energi yang kuat mulai merembes keluar dari 
tangannya, memecahkan lantai batu. Itu dengan mengeluarkan energi pedang Yeowun 
yang telah menyusup ke tubuhnya. 

"Dia mendorong energinya?" 

Mata Yeowun tumbuh lebih lebar. Prajurit yang sangat terlatih memiliki aliran energi bebas 
di dalam tubuh mereka, jadi mudah bagi mereka untuk mendorong keluar energi 
bermusuhan. Hou Jinchang bangkit dan Yeowun mempersiapkan dirinya lagi. 

Pertarungan belum berakhir. Saat itulah yang tak terduga terjadi. Hou Jinchang, yang 
sepertinya ingin melawan dengan segera, menarik kembali energinya. 

'Hah?' 

Jinchang kemudian tersenyum pada Yeowun yang bingung. 

"Luar biasa. Anda benar-benar menjadi berbeda seiring berjalannya waktu. " 

"Mungkin kita memiliki monster di luar imajinasi yang lahir di dalam kultus kita." 

Jinchang berpikir begitu, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia kemudian 
mengeluarkan label dari dadanya. 

'Hah?' 

'Benarkah?' 

Para kadet bersemangat. 

"Saya menerima kehilangan saya. Anda cukup layak untuk menjadi pemimpin kelompok. 
Tag ini milik Anda. " 

Mendengar kata-kata itu, para kadet mulai berteriak kegirangan. Semua wajah mereka 
memerah karena gelombang kegembiraan setelah melihat sesuatu yang mustahil menjadi 
kenyataan. 

"Dia benar-benar melakukannya!" 

"Apakah ini benar?" 

"Dia benar-benar monster!" 
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Itu bukan kemenangan total, tapi Yeowun telah membuat Hou Jinchang berlutut. Tidak 
mungkin kadet yang juga pemuja berhala tidak merasa senang melihat kekuatan seperti 
itu. Yeowun kemudian membungkuk ke Hou Jinchang. 

"Terima kasih, Instruktur." 

"Jangan berterima kasih padaku. Anda mendapatkannya dengan keterampilan Anda 
sendiri. " 

Jinchang tersenyum dan meletakkan label di tangan Yeowun. Jadi, setelah lima hari, 
Yeowun telah kembali untuk menjadi pemimpin kelompok. Tetapi bobot tag itu sangat 
berbeda dengan semua hal yang telah terjadi sampai sekarang. 

'Saya tidak akan pernah melupakan ini.' 

Yeowun kemudian mendengar seseorang berteriak. 

"Menguasai!" 

Itu Hu Bong. Dia tidak membayangkan Yeowun muncul di antah berantah dan tiba-tiba 
mendapatkan tanda kuning lain sekaligus. Semua ini terlalu menarik. 

"Hu Bong." 

"Menguasai! Kami sudah menunggu Anda kembali! " 

Tapi ada pria lain. Seseorang berjalan melewati semua taruna dan mendatangi Yeowun. 

"Bakgi?" 

Yeowun tidak tahu bahwa Bakgi telah bergabung dengan anggotanya ketika dia pergi. 
Bakgi memandang Yeowun dengan canggung dan berlutut di depannya. Semua taruna di 
sekitar mereka kemudian beralih ke Bakgi. 

'Hah?' 

"Mengapa Bakgi berlutut?" 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Bakgi adalah kadet tingkat pemimpin kelompok yang lain, jadi itu membingungkan. Para 
kadet tidak tahu apa yang terjadi kemarin, jadi mereka pikir Bakgi adalah pemimpin 
kelompok lain dengan label. 

"Bakgi. Apa yang kamu lakukan? "Tanya Yeowun. 
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Bakgi kemudian berteriak dengan suara nyaring, "Pertama-tama aku akan berterima kasih! 
Aku, kadet ke-18, Bakgi, selamat dari serangan racun Klan Racun karena Pangeran Chun 
Yeowun! " 

"Hah?" 

Orang-orang mulai bergumam sendiri kaget. 

'Apa? Klan Racun mencoba membunuh kadet ke-18? ' 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Wajar jika para kadet kaget mendengar ini. Yang mereka tahu sampai sekarang adalah 
bahwa Yeowun telah menghancurkan energi internal Chun Jongsum, yang tampak seperti 
tindakan bodoh untuk memprovokasi Klan Racun. Tetapi jika apa yang dikatakan Bakgi 
benar, maka Chun Yeowun membantu Bakgi. 

"Saya sangat tersentuh dengan tindakan Anda. Anda mendorong diri Anda sejauh ini 
sehingga Anda bahkan dikirim ke penjara. " 

'Hmm? Ada apa dengan dia dan kesopanan ini? ' 

Yeowun sedikit mengernyit karena dia tahu bagaimana biasanya Bakgi berbicara. Namun, 
dia menyadari apa yang Bakgi coba lakukan di sini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. 

'Apa? Jadi kadet ke-7 melakukan itu untuk menyelamatkan kadet ke-18? ' 

"Tapi untuk apa?" 

Para kadet tampaknya menganggap ini sangat mengejutkan. Bakgi lalu membungkuk. 

"Aku, Bakgi, akan melayani Pangeran Chun dengan hidupku mulai sekarang!" 

'Ah.' 

Yeowun heran. Jika Bakgi merencanakan ini sendiri, ini benar-benar mencengangkan. 
Bakgi, yang belum menjadi bagian dari kelompok Yeowuns, baru saja mengumumkan 
kepada semua taruna bahwa ia akan bergabung dengan Yeowun karena perbuatannya 
yang mulia. Di antara para taruna, ada seorang taruna berotot yang berdiri di antara 
mereka dengan senyum di wajahnya. Itu adalah Ko Wanghur. Dia mengirim pesan telepati 
ke Bakgi. 

[Kerja bagus. Tapi itu agak canggung.] 

[... Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan sekali ini saja.] 

[Ha ha ha. Itu akan berhasil.] 
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Apa yang Bakgi lakukan telah direncanakan oleh Ko Wanghur. Dia telah memikirkan 
rencana ini dalam waktu singkat ketika semua taruna berteriak dengan gembira. Bakgi 
kemudian harus bertindak di depan semua taruna demi rencana itu. 

Pada saat yang sama, ada dua instruktur berjalan menaiki tangga gedung utama -- 
Instruktur Hou Jinchang dan Impeng. 

"Di luar berisik." 

Impeng tentu tahu mengapa. 

"Apakah akan baik-baik saja, Tuan?" 

"Kenapa tidak? Dia layak mendapatkan pengakuan seperti itu. " 

"Ya pak." 

Impeng juga menyaksikan pertengkaran itu. Dia awalnya khawatir tapi Yeowun 
mengejutkannya lagi. 

"Tapi saya sangat terkesan. Bagaimana dia belajar seni bela diri seperti itu? " 

Impeng berpengalaman dengan pedang itu, tetapi bahkan dia terkejut melihatnya. Namun, 
aneh bahwa dia tidak pernah melihat seni pedang seperti itu sepanjang waktu bahwa dia 
telah di kultus. 

"Apakah kamu pikir Guardian Kanan mengajarkannya keterampilan itu juga?" 

"Aku tidak yakin, tapi dia pastinya adalah prajurit yang luar biasa, jadi kurasa itulah 
masalahnya." 

"... Hmm." 

Apakah pengguna keterampilan pedang mengajarkan keterampilan pedang kepada 
muridnya? Impeng berpikir ini aneh, tapi itu sepertinya satu-satunya alasan logis. Ketika 
mereka mencapai lantai tiga, Impeng berbalik untuk berjalan ke kantor instruktur tetapi 
Hou Jinchang naik lebih jauh. 

"Hah? Apakah kamu tidak datang ke kantor? " 

"Silakan. Saya mau istirahat." 

"Ya pak." 

Hou Jinchang lalu berjalan menaiki tangga ke atap bangunan utama. Di pagar di atap, 
seseorang ada di sana. Dia memiliki rambut merah panjang yang berkibar tertiup angin. 
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"Kepala." 

"Datanglah kemari." 

Hameng tidak melihat ke belakang. Dia menatap kerumunan di bawah. 

"Aku tidak akan menahan diri kalau bukan karena pesan telepatismu." 

"Siapa pun akan melakukan itu jika mereka ditantang dengan gerakan pedang seperti itu." 

Hameng telah menyaksikan pertarungan sejak awal dan dia telah melihat gerakan pedang 
Yeowun yang kuat secara terperinci. Hou Jinchang berjalan mendekati Hameng dan 
berbicara dengan suara pelan. 

"Ketika saya masih muda, saya sering berperang melawan Pasukan Kejahatan dan 
Keadilan. Dan tentu saja, ada banyak contoh di mana saya berperang dalam perang dengan 
Tuhan kita. " 

"..." 

"Aku yakin kamu, sebagai wali, tahu tentang ini lebih baik dariku." 

Lee Hameng menyipitkan matanya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Jinchang. Hou 
Jinchang bergumam pada Hameng yang melihat ke bawah dalam diam. 

"Gerakan pedang itu ... jika aku tidak salah, itu sangat dekat dengan Seni Pedang Setan 
Langit. Tidak ... itu mirip, tetapi sesuatu yang lebih. " 
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Chapter 69 
Bab 69: Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda (1) Seni Pedang Setan Langit. 
Salah satu seni pedang terbaik, dan seni pedang terbaik di dalam Kultus Iblis itu sendiri. Itu 
diciptakan oleh Chun Ma, dijuluki Setan Langit, yang dikenal karena bakatnya dalam seni 
bela diri. Dia telah naik di atas semua orang pada saat itu. 

Seiring berlalunya waktu, banyak seni pedang diciptakan untuk melawan Seni Pedang 
Setan Langit, dan segera Pedang Iblis Dewa Surgawi dikatakan mengalahkannya. 

Mata Hou Jinchang berkedip saat dia berbicara. Gerakan pedang Yeowun telah 
meninggalkan kesan yang mencolok bahwa dia tidak bisa melupakan. Bahkan Lee Hameng 
terkejut melihat gerakan pedang yang begitu sempurna. 

"Ini mirip dengan Seni Pedang Setan Langit, tetapi jauh lebih banyak." 

Lee Hameng telah melihat Tuhan menggunakan Sword Art-nya beberapa kali, dan dengan 
demikian ia dapat menyimpulkan bahwa keterampilan pedang Yeowun lebih baik. Lalu 
bagaimana Chun Yeowun belajar keterampilan pedang seperti itu? Hanya ada satu cara 
yang memungkinkan. 

"Alas itu!" 

Alas di perpustakaan diketahui menyimpan rahasia tentang penemuan terakhir Pastor 
Chun Ma tentang kebenaran. Namun, bagian belakang alas telah dihancurkan, jadi 
dibiarkan rahasia. Salah satu mantan Lords berpikir alas itu tidak berguna, jadi dia 
memerintahkannya untuk meletakkannya di perpustakaan sebagai pajangan. 

'Tapi bagian belakangnya rusak ...' 

Lee Hameng juga telah melihat sisi belakang alas beberapa kali, tetapi dia tidak yakin apa 
artinya karena tanda di atasnya. Hou Jinchang lalu bertanya dengan hati-hati, "Ketua. 
Apakah Anda pikir keterampilan pedangnya berasal dari ped ... " 

"Instruktur Hou." 

Lee Hameng memotongnya. 

"Simpan ini sebagai rahasia antara kamu dan aku untuk saat ini." 

"... Jadi, kamu memikirkan hal yang sama. Ya pak." 

Lee Hameng mengangguk. Itu adalah satu-satunya cara yang mungkin bagi Yeowun untuk 
memahami keterampilan pedang. Bagaimanapun, mereka telah mencapai kesimpulan yang 
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sama. Tidak pasti mengapa Lee Hameng ingin merahasiakan ini, tapi mungkin ini akan 
lebih baik untuk Yeowun. 

Sebagian besar taruna bubar untuk melanjutkan pelatihan mereka, tetapi tidak semua dari 
mereka telah pergi. Dua taruna ditinggalkan. Salah satunya adalah seorang gadis yang 
memiliki wajah bulat dan imut, tetapi dia lebih tinggi daripada kebanyakan taruna laki-laki. 
Jika bukan karena Ko Wanghur, dia mungkin akan menjadi yang tertinggi di antara semua 
kadet yang tersisa di depan gedung. 

'Oh! Dia adalah...!' 

Ko Wanghur mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah kadet ke-222, Hou Sangwha, 
yang dikenal sebagai salah satu dari tiga peringkat teratas yang berkuasa di luar kadet 
perempuan. 

'... Kenapa dia memerah?' 

Bakgi ingin tahu tentang ekspresi Ko Wanghur. Hou Sangwha berjalan mendekati Yeowun 
dan berbicara dengan sopan. 

"Kamu hebat sekarang, Pangeran Chun. Saya tidak berpikir Anda akan mendapatkan tag 
Instructor Hou. Selamat." 

"Saya beruntung. Terima kasih." 

Yeowun pura-pura tidak memperhatikan, tetapi dia bisa menebak mengapa dia datang 
kepadanya. 

"Biarkan aku jujur. Saya menunggu di sini karena saya ingin bergabung dengan tim Anda. " 

Setelah dia melihat Yeowun bertarung melawan Hou Jinchang, dia pikir Yeowun adalah 
pemimpin yang layak. Jika dia menjadi rekan satu timnya, itu akan meningkatkan 
peluangnya untuk lulus tes ketiga. Namun Yeowun tidak ingin teman satu tim hanya untuk 
ujian. 

"Aku ..." 

Chun Yeowun mencoba mengatakan ini, tetapi Sanghwa menyela untuk berbicara terlebih 
dahulu. 

"Tahan. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Apakah Anda akan 
membawa individu, apa pun jenis kelaminnya, jika mereka berbakat? " 

Hou Sangwha serius. Sepertinya dia sadar akan fakta bahwa dia adalah seorang gadis. 
Yeowun tidak bisa hanya menjawab secara sederhana, tetapi dia sudah memiliki jawaban 
sejak lama. 
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"... Jika seseorang yang berbakat ingin bergabung denganku, maka aku tidak punya alasan 
untuk tidak menerimanya. Gender atau klan tidak masalah. " 

Chun Yeowun telah didiskriminasi dan diintimidasi karena tidak datang dari enam klan. 
Dia ingin menggulingkan hal-hal seperti itu sejak awal. 

"Saya melihat." 

Hou Sangwha kemudian mundur sekitar sepuluh langkah dan mengayunkan pedang 
kayunya dengan gerakan pedang. Chun Yeowun, Wanghur, Bakgi, dan Hu Bong semua 
tertarik. Dia menggunakan Pedang Tujuh Setan. 

'Dia telah mempelajari Pedang Tujuh Setan!' 

Hanya sedikit waktu yang telah berlalu, tetapi dia menggunakan skill itu dengan sempurna. 
Gerakannya kelas atas. 

Setelah menunjukkan gerakan pedang pertama hingga kelima, dia mendatangi Yeowun lagi 
dan berlutut dengan satu kaki. 

"Aku tersentuh oleh pengorbananmu yang kamu buat untuk hambamu. Anda bilang Anda 
akan menerima individu apa pun apa pun jenis kelamin atau klannya. Jika Anda menerima 
saya, saya akan membuktikan bahwa saya layak. " 

Dia berbicara dengan percaya diri dan kekuatan. Tidak ada alasan untuk menolak tawaran 
yang dibuat dari seseorang yang begitu percaya diri dan tahu bagaimana menunjukkan 
kekuatan mereka. 

"Jalan saya akan berbahaya dan kita mungkin menumpahkan darah. Bisakah kamu 
mengambil beban itu untuk dirimu sendiri? " 

"Aku tidak akan mengatakan aku ingin bergabung denganmu jika aku tidak siap untuk itu." 

Chun Yeowun lalu tersenyum dan membungkuk. 

"Terima kasih. Selamat datang di tim saya. " 

Hou Sangwha kemudian membungkuk dan berteriak, "Aku, kadet ke-222, Hou Sangwha, 
akan berjanji setia pada Pangeran Chun seumur hidup." 

Jadi, Chun Yeowun mendapatkan kadet wanita pertama di timnya. Dan ada satu yang 
sangat senang dengan acara ini. Itu adalah Ko Wanghur. Dia sangat bahagia sehingga dia 
tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 

"Ohh ... ini aneh." 
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Dan ada satu kadet lagi yang pergi. Dia kurus dan rambutnya kusut, dan dia sangat senang 
dengan pertarungan Yeowun lebih dari orang lain. 

"Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Yeowun bertanya kepadanya. Kadet 
kemudian menjadi ragu-ragu, dan berlutut di kedua lutut. 

"Aku ... aku ingin berada di timmu, Pangeran." 

"... Dan mengapa kamu ragu?" 

Sang kadet kemudian menggaruk kepalanya dan dengan malu-malu menjawab, "Aku belum 
mempelajari Pedang Tujuh Setan ... aku ingin ... membuktikan diriku padamu, tetapi aku 
tidak bisa menemukan apa pun untuk ditunjukkan ..." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 70 
Bab 70: Aku akan melakukan hal yang sama kepadamu (2) Dia menundukkan kepalanya 
karena malu karena dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan ketika Hou Sangwha baru 
saja memamerkan kekuatannya. 

'Dia membuktikan dirinya dengan cara yang sangat keren ... akankah Pangeran Chun 
menerima seseorang seperti saya?' 

Dia bukan seorang kadet dari klan yang berspesialisasi dalam seni bela diri. Ayahnya 
adalah seorang prajurit tingkat menengah, dan seni bela diri keluarganya hanya pada 
tingkat kedua, yang lebih lemah daripada kebanyakan keluarga. Namun, melihat 
perkelahian Yeowun telah memberinya harapan untuk menjadi lebih kuat. 

"Apakah kamu ingin bergabung denganku?" 

"Aku lemah, tetapi jika kamu menerimaku, aku akan melayani kamu dengan sepenuh hati. 
A-dan aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak menjadi gangguan! " 

Mata kadet itu penuh kekaguman, seperti bagaimana Hu Bong memandang Chun Yeowun 
sekarang. Itu hampir membuatnya tertawa. 

"Apakah kamu lemah?" Yeowun bertanya kembali dan kadet menjadi gelisah, berpikir 
bahwa Yeowun akan menolak. Yeowun lalu tersenyum dan membungkuk. 

"Kamu selalu bisa menjadi kuat. Saya bersyukur bahwa Anda ingin bergabung dengan saya. 
Selamat datang." 

Itu mungkin untuk menjadi lebih kuat, tetapi memiliki loyalitas bukanlah sesuatu yang 
dapat dengan mudah dicapai. 

"Ohh!" 

Kadet itu menangis karena sambutan. Dia kemudian mulai memukul tanah dengan dahinya, 
membungkuk. 

"Jin Guuk, putra tertua keluarga Jin dengan ini berjanji setia kepada Pangeran! Terima 
kasih!" 

'Hmm ...' 

Ko Wanghur dan Bakgi juga melihat bayangan Hu Bong di Jin Guuk. Namun, Hu Bong 
sendiri berpikir bahwa Jin Guuk akan berlebihan dan menggelengkan kepalanya. 

Dengan itu, Yeowun sekarang memiliki total delapan anggota bersamanya. Itu total 
sembilan jika Chun Yeowun dimasukkan, jadi dia hanya membutuhkan tiga kadet sekarang. 
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'Hmph. Saya berharap ada lebih banyak yang mungkin tertarik. ' 

Ko Wanghur mengharapkan lebih banyak taruna ingin bergabung dengan tim mereka. Dia 
mengira reputasi Yeowun akan naik dengan mengalahkan Hou Jinchang dan menerima 
Bakgi ke dalam tim, tetapi Ko Wanghur tidak tahu bahwa terlalu banyak bagi para kadet 
untuk memercayai sepenuhnya Yeowun yang telah kehilangan hak kepemimpinannya 
sekali. 

'Setidaknya Tuan punya label kuning sekarang. Kita bisa mendapatkan lebih banyak kadet 
segera. " 

Ada batas waktu untuk mendapatkan tanda kuning, tetapi tidak ada batas waktu untuk 
mendapatkan rekan tim. Karena itu, mereka tidak perlu terburu-buru. Yeowun kemudian 
melihat sekeliling dan bertanya pada Wanghur, "Di mana yang lainnya?" 

Dia bertanya karena dia tidak melihat Ohjong, Ja Wumin, Machil, Wungchun, dan Ho 
Daming. Wanghur dan Hu Bong mengerutkan kening. Chun Yeowun tidak tahu apa-apa 
tentang apa yang terjadi ketika dia pergi. Dia bahkan tidak tahu bahwa Wungchun dan Ho 
Daiming telah meninggalkannya. 

"Tuan, saya pikir kita harus berbicara secara pribadi." 

'Ah...' 

Yeowun mengangguk ketika dia menyadari sesuatu telah terjadi ketika dia pergi oleh raut 
wajah Wanghur. Tempat ini memiliki terlalu banyak lalu lintas pejalan kaki dari para 
taruna dan instruktur, jadi mereka memutuskan untuk pindah. Tim kemudian pindah ke 
gunung di belakang gedung asrama. Machil dan Ja Wumin yang keluar untuk merekrut 
taruna telah bergabung dengan mereka. Mereka senang melihat Chun Yeowun, dan mereka 
terkejut mendengar bahwa Yeowun mendapatkan label kuning segera. 

Ketika mereka berkumpul di gunung, Ko Wanghur pertama kali memberi tahu Yeowun 
bahwa Wungchun dan Ho Daiming telah pergi. Ketika nama mereka muncul, sebagian besar 
anggota menanggapi dengan marah. 

"Beraninya mereka mengkhianati tuan!" 

"Bagus kalau kita tidak memilikinya lagi!" 

"Itu benar untuk tidak memilikinya jika mereka tidak dapat mengatasi kesulitan seperti 
itu!" 

Tapi Chun Yeowun tidak marah. Dia hanya dengan tenang mendengarkan dan 
mengangguk. Dia sudah mengharapkan beberapa lulusan dalam kelompoknya karena 
dialah yang membawa situasi ini kepada mereka. Untungnya, tidak ada orang lain yang 
meninggalkan tim dan mereka masih beraksi bersama. 
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"Aku berterima kasih kepada kalian semua untuk tetap bersamaku sampai akhir. Saya 
sangat menghargai itu." 

Yeowun bangkit dan membungkuk kepada setiap anggota. Ko Wanghur dan yang lainnya 
tersentuh oleh tindakan itu. 

'Menguasai...!' 

Ko Wanghur dapat mengkonfirmasi bahwa keputusannya untuk tinggal bersama Yeowun 
benar. Jadi, masalah pertama sudah diatasi, tetapi yang berikutnya lebih besar. 

"Jadi, selain itu, di mana Ohjong?" 

Mendengar pertanyaan Yeowun, Hu Bong menangis. Dia masih merasa bersalah karena 
membiarkan Ohjong terluka. Semua taruna tampaknya marah hanya dengan 
memikirkannya. 

"Apa yang sudah terjadi?" 

Chun Yeowun mengerutkan kening, menyadari ada beberapa masalah serius dengan 
penampilannya. 

"Itu ..." 

Bakgi, yang kehilangan kartu kuningnya, mencoba menjelaskan, tetapi Ko Wanghur 
menggelengkan kepalanya. Dia dengan hati-hati menjelaskan bagaimana Bakgi bergabung 
dengan mereka, dan bagaimana Ha Ilming disergap dan dihentikan oleh Chun Yuchan. 
Wanghur juga memberitahunya bagaimana jari-jari Ohjong tersentak ke belakang dan 
memar di sekujur tubuhnya. Jadi dia harus dibawa ke ruang medis, tetapi mata Chun 
Yeowun hanya berubah tajam dan dingin. Dia sepertinya tidak marah. 

'... Dia berbeda dari sebelumnya.' 

Bakgi terkejut. Jika itu adalah Yeowun yang sama dari ruang medis lima hari yang lalu, dia 
akan marah setelah mendengar ini. Tapi sekarang dia hanya fokus mendengarkan apa yang 
terjadi dengan mata dingin. Adalah bodoh untuk khawatir tentang kemungkinan bahwa 
Yeowun akan mengejar Ha Ilming untuk membalas dendam. Yeowun marah, tapi dia tetap 
berpikiran dingin. 

"Dia masih belum memperbaiki caranya." 

Ha Ilming selalu bermain dengan tipu daya. Tindakannya tidak salah karena akademi itu 
sendiri mendukung para kadet yang saling bertarung memperebutkan tag, tapi Ha Ilming 
tidak melakukannya sendiri. Dia membawa lebih dari tiga puluh orang untuk mengepung 
mereka dan itu terlalu banyak. 
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"... Jadi Tuan, apa yang akan kamu lakukan? " 

Ko Wanghur bertanya karena itu terserah pada Chun Yeowun sekarang. Mereka mendapat 
label kuning sehingga mereka bisa membiarkannya begitu saja, tetapi mereka tidak bisa 
begitu saja memaafkan Ha Ilming dan yang lainnya atas apa yang mereka lakukan. Mereka 
penasaran dengan apa yang akan dilakukan Chun Yeowun. 

Yeowun kemudian berbicara kepada mereka. 

"Kami akan membayar mereka kembali dengan hal yang sama." 
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Chapter 71 
Bab 71: Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda (3) Dua jam yang lalu... 

Ada ruang terbuka besar di belakang gedung ruang pelatihan yang lebih besar di sisi timur 
laut akademi. Dan di ruang itu, sekitar dua puluh kadet telah berkumpul untuk berlatih 
Seven Demon Sword. Mereka tidak kuat seperti taruna lain, tetapi mereka saling 
membantu melengkapi keterampilan pedang mereka. Mereka adalah taruna dari kelompok 
ke-12. Mereka biasa berlatih formasi di bawah bimbingan Bakgi sebelum tes kedua, tetapi 
setelah tes, Bakgi meninggalkan mereka. 

Itu sebabnya mereka sekarang di sini tanpa Bakgi dan Chun Jongsum. 

"Penghak, apakah kamu baik-baik saja pergi sendirian?" Kadet ke-670, Gallen bertanya 
ketika dia khawatir. Penghak adalah orang yang menyerang Bakgi dari belakang saat 
bertarung melawan Ha Ilming tadi malam. Wu Penghak adalah pemimpin kelompok 
sekarang. 

"Saya disuruh pergi sendiri. Kami tidak punya pilihan. " 

Wu Penghak juga khawatir, tapi dia tidak bisa mengabaikan peringatan Chun Yuchan. Dia 
telah membuat kesepakatan, jadi dia harus pergi untuk menerima pembayaran karena 
menepati janji. 

"Jika kita mendapatkan tag, kita dapat membuat tim." 

"... Ya, tapi satu tanda hanya akan membuat kita saling bertarung ..." 

Mereka memiliki dua puluh anggota, jadi memiliki satu tanda kuning berarti bahwa 
delapan dari mereka harus diusir. Ini pasti akan menciptakan kekacauan. Gallen benar 
untuk khawatir, tetapi Penghak menggelengkan kepalanya. 

"Tapi kita tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa." 

"Ya." 

"Kita harus melakukan apa pun untuk bertahan hidup. Jika kita menyerah karena kita 
lemah, maka semuanya sudah berakhir. " 

Gallen tidak bisa menolak kata-kata itu. Mereka telah menghubungi pemimpin kelompok 
lainnya dengan label kuning, tetapi tidak mungkin untuk bergabung dengan grup mereka. 
Sebagian besar dari mereka hanya menerima mantan anggota grup mereka, jadi sulit untuk 
menemukan tempat kosong di tempat pertama. 

"Jadi, kamu juga berpikir untuk menjaga dirimu sendiri." 
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"Ya ... tapi untuk menjual mantan pemimpin kita ... aku pikir itu tidak benar." 

"Airnya sudah tumpah. Tidak akan kembali. Dan jangan khawatir tentang grup. Jika saya 
menjadi seorang pemimpin, saya akan memastikan tempat Anda, "Pembak berbisik dan 
Gallen mengerutkan kening. 

Sepertinya Penghak salah paham. 

'Ah...' 

Penghak kemudian mencoba berjalan keluar untuk bertemu dengan Yuchan. Ketika dia 
mencoba untuk pergi, seseorang datang untuk menghalanginya. 

"Tunggu." 

"K-Kamu !?" 

Itu adalah Chun Yeowun. Dia sekarang adalah kadet yang paling terkenal di akademi. 
Yeowun juga bertanggung jawab untuk menghancurkan energi internal Chun Jongsum. 
Penghak kaget melihat Yeowun. 

"K-kenapa kamu ...!" 

"Apa yang mengejutkan?" 

Mereka belum tahu bahwa Yeowun sudah keluar dari penjara. Tapi ada lagi. Tujuh kadet 
lagi muncul dari sudut gedung. 

"Haiiiek!" 

Wu Penghak kaget dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Ko Wanghur, Bakgi, Hou 
Sangwha, Ja Wumin, Hu Bong, Machil, dan Jin Guuk berdiri di belakang Yeowun. Kecuali 
Hou Sangwha dan Jin Guuk yang bergabung dengan tim hari ini, lima lainnya sangat marah. 

"B-Bakgi!" 

Penghak sebagian besar takut pada Bakgi. Dengan tatapan mengerikan dari bekas lukanya 
yang menutupi matanya, tatapan Bakgi membuatnya semakin menakutkan. 

"Apakah kamu menjual saya keluar?" 

Bakgi memandangi Penghak dengan kecewa. Mereka telah mendengar percakapan antara 
Penghak dan Gallen dari belakang gedung. Dapat dimengerti bahwa mereka telah 
meluncurkan serangan untuk mendapatkan kartu kuning karena mereka putus asa untuk 
bertahan hidup. Tapi menjual Bakgi ketika dia adalah mantan rekan setim mereka adalah 
sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dan Ohjong terluka parah dalam proses itu. 
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"Berhenti!" 

Mantan anggota kelompok ke-12 dengan cepat berlari setelah menyadari bahwa Yeowun 
dan anggotanya telah muncul. 

"B-Bakgi!" 

Gallen dan para kadet lainnya juga terkejut melihat Bakgi. Mereka khawatir karena Bakgi 
tidak terluka parah, dan di sana ia bersama rekan satu timnya. 

"Apakah kamu di sini untuk membalas dendam?" Gallen berteriak sambil menggigit 
bibirnya. Namun, Ko Wanghur menjawab sebagai gantinya. 

"Kamu menyergap kami dan berpikir kamu tidak akan membayar harganya ?!" 

Ko Wanghur, yang hampir dua kali lebih besar dari kebanyakan taruna, meraung ke arah 
mereka. Taruna kelompok ke-12 lebih banyak daripada tim Yeowun, tetapi mereka takut. 

"K-kita punya lebih banyak! Kami bisa memenangkan ini! " 

Teriak Penghak pada anggotanya. Bahkan kemarin, mereka bisa melukai Bakgi setelah 
melebihi jumlah mereka. Bakgi tidak mungkin pulih, jadi tidak ada alasan bagi mereka 
untuk kalah. 

"Tapi Chun Yeowun juga ada di sini!" 

Para taruna tidak bisa menyerang. Ini berbeda dari kemarin. Cukup sulit untuk berurusan 
dengan Bakgi sendirian, tetapi mereka sekarang menghadapi Chun Yeowun yang telah 
menghancurkan tulang rusuk seorang instruktur. Dan Yeowun juga terkenal di dalam 
akademi. 

"Aku dengar dia menghancurkan energi internal jika dia marah!" 

"Kita tidak bisa melawannya!" 

'Dia mengirim begitu banyak orang ke ruang medis! Dia jahat! ' 

Itu tidak sengaja, tapi ada banyak taruna yang takut pada Chun Yeowun. Dan para kadet 
dari kelompok ke-12 tahu bahwa salah satu anggota mereka, Chun Jongsum, telah 
menghancurkan energi internalnya. Itulah yang membuat mereka semakin takut. 

"Bodoh! Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka! " 

Penghak menjadi frustrasi pada anggotanya. Yeowun kemudian berbicara padanya dengan 
dingin. 

"Kamu orang yang bodoh. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu di depanku? " 
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"Apa?!" 

Pada saat itu, Yeowun cepat mendekati Penghak. Itu sangat cepat sehingga Penghak tidak 
bisa melakukan apa-apa saat Yeowun meraih pergelangan tangannya. Yeowun kemudian 
meraih pergelangan tangan kanan dengan kirinya dan meninju perut Penghak. 

'Kontrol! Kontrol!' 

Dia berusaha semudah mungkin, tapi ... 

"ARGH!" 

Saat tinjunya mengenai perut, mata Penghak tumbuh lebar dan dia meludahkan darah dari 
mulutnya. Tubuhnya juga terlempar sekitar tiga meter ke udara, dan terbang jauh-jauh ke 
belakang. 

'Ugh ... aku sudah mencoba.' 
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Chapter 72 
Babak 72: Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda (4) Dia mencoba 
menggunakan hanya setengah dari kekuatannya, tetapi itu masih seperti monster. 
Setidaknya itu lebih lemah daripada ketika dia menghancurkan dagu dan gigi Jongsum. 
Taruna kelompok ke-12 menjadi pucat setelah melihat Penghak dibuang dengan satu 
pukulan. Penghak telah mendapatkan energi internal kelas atas setelah mengkonsumsi 
Black Dragon Ball, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu kepalan. 

"Penghak!" 

Gallen berteriak pada Penghak yang terlempar kembali. Dia duduk di sana tanpa sadar 
dengan gelembung berbusa di mulutnya. 

"K-kita tidak bisa melawannya!" 

Sebagian besar taruna sama atau lebih lemah dari Penghak. Mereka memiliki Ha Ilming, 
yang hampir setara dengan Bakgi ketika mereka bertarung kemarin, tetapi tidak ada orang 
lain yang bisa berurusan dengan Yeowun. 

"Kamu ingin terus berjalan?" 

Yeowun mengancam taruna ke-12. Mereka semua kemudian menggelengkan kepala 
ketakutan. Mereka bahkan tidak tahan untuk berpikir tentang melawan Yeowun, Bakgi, dan 
Ko Wanghur sama sekali. 

"...Kami menyerah." 

Gallen, yang berada di urutan berikutnya dalam hal peringkat, membuat deklarasi. Hu Bong 
kemudian berlari dengan mata memerah dan meraih kerah Gallen. 

"Dimana itu!" 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Di mana tag yang kamu ambil dari kami kemarin ?!" 

Ohjong telah mencoba melindunginya dengan nyawanya bahkan ketika jari-jarinya 
tersentak ke belakang. Jika mereka tidak mendapatkan kembali, pengorbanan Ohjong akan 
sia-sia. Gallen berbicara dengan getir. 

"Kadet ke-108 ... Ha Ilming memilikinya." 

"Itu seperti yang kita harapkan." 
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Ko Wanghur menghela nafas pada Yeowun. Mereka sudah menduga ini karena Ha Ilming 
mungkin tidak akan memberikan tanda kuning kepada orang-orang ini. 

"Sialan!" 

"Ugh!" 

Hu Bong lalu melemparkan pukulan ke wajah Gallen. Itu tidak sekuat yang Yeowun, tapi itu 
cukup untuk memar pipi kanan Gallen dengan warna biru. Hu Bong kemudian mendorong 
Gallen ke bawah dan mencoba memukulnya, tetapi Bakgi menghentikannya. 

"Berhenti." 

"Jangan hentikan aku! Apakah kamu melindunginya karena dia adalah rekan setimmu ?! " 

"Tidak. Saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mundur." 

Bakgi tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia adalah mantan pemimpin tim orang-
orang ini, tetapi dia tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Tindakan mereka tidak bisa 
diterima. 

"Gallen." 

"... Bakgi." 

Gallen menyeka darah yang menetes dari mulutnya dan menatap ke arah Bakgi sebelum 
dia mengalihkan pandangannya. Dia telah mencoba untuk menghalangi Penghak dan para 
kadet lainnya, tetapi dia gagal dan akhirnya menyergap Bakgi bersama mereka, sehingga 
dia tidak bisa menatap matanya. 

"Kamu bilang kamu semua menjual aku keluar. Apa artinya?" 

"...Maafkan saya." 

"Kamu sudah melakukannya, jadi jangan beri aku omong kosong itu. Dengan siapa Anda 
membuat kesepakatan? " 

Gallen ragu-ragu sebentar dan menjawab, "... Chun Yuchan dari Blade Clan mengajukan 
penawaran." 

"Chun Yuchan?" 

Yeowun terkejut mendengar nama Chun Yuchan. Dia pikir itu aneh ketika dia mendengar 
bahwa Yuchan telah membantu Bakgi, tetapi dia tidak berpikir Yuchan akan terlibat 
dengan cara seperti itu. 
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"Pangeran Chun Yuchan menyuruh kami untuk menyerang Anda, mengambil tag Anda, dan 
menempatkan Anda dalam bahaya." 

"Apa? Dia menyuruhmu untuk menyerangku? " 

Bakgi tercengang. Dia pikir dia berutang Yuchan karena membantunya malam itu, jadi dia 
tidak berpikir itu semua direncanakan sejak awal. 

"Jadi ... kamu dijanjikan akan diberi label kuning untuk itu?" 

"...Iya." 

Mereka menjual Bakgi untuk kebaikan mereka sendiri. Karena Bakgi sekarang tahu tentang 
ini, sembilan kadet yang menyergap bersama tidak bisa menyembunyikan rasa malu 
mereka. 

"Bakgi ... maafkan aku." 

"Bajingan." 

Bakgi tidak bisa memaafkan mereka, jadi dia pergi. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk 
mengalahkan mereka sendiri. 

"Hmph!" 

Hu Bong kemudian mulai memukuli wajah Gallen. Dia akan membuat Gallen menjadi 
seperti Ohjong. Tidak ada yang berpikir untuk menghentikan Hu Bong dan Gallen juga 
bahkan tidak mengeluh. 

"Tunggu sebentar." 

"Jangan lagi?!" 

Kali ini, Ko Wanghur yang menghentikannya. Hu Bong, yang basah kuyup, merespons 
dengan suara kesal. Ko Wanghur meletakkan tangannya di bahu Hu Bong dan mengirim 
pesan telepatik. 

[Apakah kamu akan puas memukuli hanya satu orang?] 

Hu Bong kemudian menjadi terkejut dan kembali menatap Wanghur. 

[Percayalah kepadaku. Saya akan membawa semuanya.] 

Ko Wanghur mengirim pesannya dengan percaya diri dan Hu Bong mengangguk sebelum 
dia minggir. Wanghur kemudian berbicara dengan Gallen yang ada di tanah. 

"Taruna ke-670. Apakah Anda percaya apa yang Yuchan janjikan pada Anda? " 
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"...Maksud kamu apa?" 

"Apakah kamu benar-benar berpikir Chun Yuchan akan memberimu kartu kuning?" 

Mata Gallen bergetar. Dia juga sudah curiga dengan ini sejak itu. Mereka telah memenuhi 
bagian mereka dari kesepakatan itu, tetapi dia tidak percaya sejak awal. 

"Dia berjanji pada kita." 

"Karena kalian ada dua puluh, dia pasti berjanji untuk memberi kalian dua tag." 

"I-itu ..." 

Dia tidak mengatakan akan memberi dua. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya 
di depan semua orang karena itu pasti akan menimbulkan masalah. 

"Apakah dia mengatakan dia hanya akan memberikan satu?" 

Ko Wanghur secara akurat menebak situasinya dan Gallen bingung. Para kadet yang tidak 
bergabung dengan penyergapan kemarin mengerutkan kening sekaligus. 

"Apa? Apa yang dia bicarakan? " 

"Kau memberi tahu kami bahwa kami akan berada di tim!" 

Wu Penghak telah meyakinkan para anggota bahwa bahkan jika mereka tidak bergabung 
dengan penyergapan, mereka semua akan bersama. Namun, jika mereka hanya mendapat 
satu tag, hasilnya jelas. Hanya ada dua tempat yang tersisa untuk para kadet yang tidak 
bergabung dengan penyergapan, jadi itu pasti berakhir dalam pertarungan. Kadet dari 
kelompok ke-12 kemudian berbalik ke Wu Penghak dan Gallen dengan marah. Ko Wanghur 
dengan pahit berkata, "Kalian semua sudah terbiasa dan berusaha untuk berbalik pada 
dirimu sendiri sekarang." 

"Bekas? Apa yang kau bicarakan!" 

"Apakah kamu pikir Chun Yuchan tidak tahu ini akan terjadi jika dia hanya memberikan 
satu tag? Jika Anda bertarung satu sama lain, Anda bermain tepat di tangannya. " 

Wanghur menjelaskannya dengan tenang dan para kadet mengertakkan gigi. Jika Chun 
Yuchan benar-benar menggunakan mereka, maka mereka hanya bidak yang bermain di 
bawah kakinya. Ko Wanghur kemudian tersenyum untuk menyelesaikan apa yang dia 
mulai. 

"Apakah kamu semua marah? Jika ya, maka Anda harus membalas dendam. " 
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Chapter 73 
Bab 73: Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda (5) Dua jam kemudian, Gallen 
dan kadet kelompok ke-12 serius ketika mereka mengarahkan pedang kayu mereka. 
Tatapan marah mereka diarahkan pada Yumpa sementara mereka benar-benar marah 
kepada Chun Yuchan, Pangeran Klan Blade yang berada di balik semua ini. 

"Kami hampir digunakan dan dibuang." 

Itu mengejutkan seperti yang dikatakan Wanghur. Mereka tidak mengira sedang 
digunakan, tetapi setelah bertemu dengan Chun Yuchan, semuanya menjadi jelas. Untuk 
Chun Yuchan, taruna lain hanya bidak dalam permainannya. Kecuali mereka berbakat 
seperti Bakgi, dia tidak terlalu memikirkan yang lain. 

"Apa yang kamu lakukan?" Yumpa bertanya pada Gallen. Dia menghadapi taruna dari 
kelompok ke-12 yang telah membuat kesepakatan dengan Chun Yuchan untuk 
mendapatkan kartu kuning. Tapi apa permusuhan ini? 

"Hmph! Anda pikir Anda bisa terus menggunakan kami untuk tag kuning? " 

"Aku tidak mengikuti." 

"Kamu masih menganggap kami bodoh?" 

Gallen berteriak dengan marah dan Yumpa menyipitkan matanya sebelum dia berbalik ke 
Chun Yeowun. 

"Jadi, seseorang sedang menipumu." 

"Hah! Lihat siapa yang berbicara!" 

Hu Bong mencibir kata-kata Yumpa. 

"Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan label dari instruktur, jadi kamu menyergap kami 
pada malam hari. Siapa yang melakukan triknya? "Hu Bong berteriak dan anggota Yeowun 
juga menyeringai ketika mereka mengangguk. Hou Sangwha dan Jin Guuk juga mendengar 
tentang apa yang terjadi, jadi mereka juga merasa jijik pada penampilan mereka. 

Ha Ilming sangat marah setelah mendengar kata-kata seperti itu. Wajahnya merah karena 
marah dan dia memelototi Hu Bong. 

"Kamu lari dari kami seperti tikus, dan kamu berani berbicara kepada kami sebagai orang 
lemah ?!" 

Ha Ilming berteriak dan Ko Wanghur tertawa. 
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"Ha ha ha! Ini bagus sekali. Ha Ilming, kalau begitu saya yakin Anda tidak akan pernah lari 
dari kami kalau begitu? " 

"?!" 

"Oh, tapi kami tidak punya niat untuk membiarkanmu berlari." 

Ko Wanghur mengancamnya dan wajah Ha Ilming berubah suram. 

"Sialan!" 

Dengan kadet kelompok ke-12 membelakangi mereka, situasinya telah terbalik. Kelompok 
Ha Ilming sekarang terjebak. Dia membutuhkan setidaknya dua kali jumlah tim Yeowun 
untuk mengalahkan mereka, tetapi mereka kalah jumlah. 

'Apa yang terjadi?' 

Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memihak Yumpa. Bertarung melawan mereka 
ketika kalah jumlah berarti mereka tidak memiliki peluang untuk menang. 

'Ugh ... haruskah aku lari? Tapi...' 

Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia berlari sendiri, tetapi ini berarti dia 
harus meninggalkan semua rekan satu timnya. Mereka mungkin tidak akan pernah 
bergabung dengan tim Ha Ilming lagi. Tidak ada pilihan tersisa untuknya. 

'Sialan. 

Yumpa juga dalam situasi yang sama. Dia tahu tidak ada peluang untuk menang di sini, 
tetapi jika dia gagal lagi, maka dia akan kehilangan kesempatan terakhir untuk tinggal oleh 
Chun Yuchan. 

"Aku harus meyakinkan mereka apa pun yang terjadi!" 

Yumpa kemudian menyembunyikan frustrasinya dan berbalik ke Gallen untuk berbicara 
dengan lembut padanya. 

"Gallen. Saya pikir ada kesalahan. Apakah kamu tidak percaya Pangeran Chun Yuchan 
sebagai pelayannya? Jika Anda tertipu oleh trik seperti itu ... " 

"Maukah Anda memberi kami dua tag?" 

"Apa?" 

"Jika dia menginginkan kita semua, dia akan membutuhkan setidaknya dua tag agar kita 
semua dapat lulus ujian." 
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Para pemimpin yang memiliki kartu kuning hanya bisa merekrut sebelas anggota di tim 
mereka. Taruna kelompok ke-12 memiliki sembilan belas anggota, sehingga mereka 
membutuhkan dua tag untuk memasukkan semua orang. Yumpa menggigit bibirnya. Dia 
tidak bisa membuat janji palsu bahwa Chun Yuchan tidak mengizinkan. Namun, jika dia 
gagal membujuk mereka, maka misinya sudah berakhir. 

"A-mari kita lakukan ini. Saya akan meminta Pangeran Chun untuk memberi kalian dua tag. 
" 

Melakukan ini berarti dia tidak akan berbohong. Dia akan bertanya, tetapi dia tidak akan 
bisa melakukan apa pun jika Yuchan menolak untuk melakukannya. 

'Ku mohon!' 

Itu adalah tawaran sulit bagi anggota kelompok ke-12 untuk menolak. Jika mereka 
mengalahkan Yumpa dan Ha Ilming di sini, mereka hanya akan mendapatkan satu tag. 
Gallen juga tampaknya tertarik. 

'Hampir berhasil! Ayolah!' 

Yumpa tersenyum. Gallen sedikit ragu-ragu dan bertanya, "Itu sepertinya bagus ... tapi 
bisakah kamu menerimanya?" 

Yumpa tidak mengerti pertanyaannya. 

"Ambil apa?" 

"Ambil ini." 

"Hah?!" 

Suara itu datang dari belakangnya dan Yumpa berbalik. Itu adalah Chun Yeowun, yang 
muncul di belakangnya dan melemparkan tinjunya. 

"Aku-aku harus menghindarinya!" 

Yumpa sudah merasakan kekuatan fisik Yeowun yang menakutkan. Jelas apa yang mungkin 
terjadi jika dia dipukul. Yumpa lalu melemparkan tubuhnya ke belakang untuk 
menghindarinya. 

"Bajingan! Kamu milikku!" 

Ha Ilming, yang menganggap tindakan Yeowun menyerang Yumpa pertama sebagai 
tindakan mengabaikannya, dengan cepat mengayunkan pedang kayunya ke dalam 
kemarahan. Itu mengandung 70% dari energi internalnya yang akan menghancurkan 
kepala manusia jika itu mendarat, tapi ... 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Apa?!" 

Ha Ilming terkejut. Pedang kayunya hanya ditangkap oleh tangan kiri Yeowun. Ha Ilming 
melepaskan energinya untuk menariknya dari Yeowun. 

'A-apa! Itu bahkan tidak akan bergerak! ' 

Dia tidak bisa mengeluarkannya dari genggaman Yeowun. Tidak mungkin Ha Ilming, yang 
bahkan tidak memiliki energi internal selama enam puluh tahun, untuk bertarung melawan 
Yeowun yang memiliki energi sembilan puluh tahun. 

"Itu saja?" 

"Arrghhh ... KAMU!" 

Dia tidak bisa mengerti. Tidak ada banyak perbedaan dalam energi internal sebelumnya, 
tetapi sekarang berbeda. Pertarungan energi mereka tidak berlangsung terlalu lama. 

"TIDAK!" 

Saat Yeowun mengepalkannya, pedang kayu itu hancur berkeping-keping. Ha Ilming tiba-
tiba melepaskan pedang dan menyerang Yeowun dengan jarinya sebagai gantinya untuk 
melengkapi keterampilan pedang. Saat itulah seseorang menendangnya dari samping. 
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Chapter 74 
Babak 74: Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda (6) "ARGH!" 

Ha Ilming didorong pergi, dan Bakgi yang menendangnya. Ha Ilming bangkit dan meringis 
kesakitan. 

'Sialan ... itu rusak lagi!' 

Belum lama sejak dia pulih dari tulang rusuk kanan yang dia dapatkan dari Yeowun, dan 
sekarang tulang rusuk itu ditinggalkan. Bakgi memprovokasi dia. 

"Kamu bertarung denganku." 

"Beraninya kau menyergapku!" 

"Penyergapan? Saya hanya melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan. " 

Ha Ilming sangat marah tetapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk keberatan, 
karena dia juga telah di atas angin tadi malam karena serangan Wu Penghak untuk 
mendapatkan Bakgi. Semua yang dia lakukan akan kembali kepadanya. 

"Lagipula sudah terlambat untuk berlari." 

Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ha Ilming kemudian berteriak pada anggota 
kelompoknya. 

"Pertarungan!" 

"Aaahhhhh!" 

Anggota-anggotanya kemudian didakwa dengan pedang kayu mereka. 

'Hah?' 

Namun, Ha Ilming menjadi tercengang karena mereka hanya menyerang taruna kelompok 
ke-12 yang ada di belakang mereka. 

"Apa yang sedang kamu lakukan!" 

Ha Ilming berteriak dengan marah, tetapi anggota-anggotanya hanya fokus menyerang 
anggota kelompok ke-12. Itu karena kelompok ke-12 menghalangi jalan mereka keluar dari 
tempat ini. Anggota Ha Ilming hanya fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka 
tidak ingin membawa monster Chun Yeowun dan teman-temannya. Dari apa yang bisa 
mereka lihat, kemungkinan mereka akan dipukuli dengan buruk jika mereka tidak berlari. 
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"Ambil ini!" 

Bakgi kemudian menendang beberapa kali, meninggalkan banyak serangan. Ha Ilming 
marah pada anggota-anggotanya yang berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi dia juga 
tidak bisa mengabaikan serangan Bakgi. 

"Sialan!" 

Ha Ilming melanjutkan untuk mengambil gerakan defensif untuk bertahan melawan 
tendangan Bakgi. 

"Bagaimana kalau kita bergerak?" 

Ko Wanghur melenturkan ototnya dan melompat keluar. Hu Bong, yang telah menunggu 
untuk membalas dendam, juga didakwa dengan marah. 

"Ini pertarungan pertamaku. Heh. " 

Hou Sangwha tersenyum puas. Tidak seperti wajahnya yang bulat dan imut, auranya 
membuatnya tampak kasar dan agresif. 

"K-kamu lebih agresif dari yang kamu lihat." 

Jin Guuk tertegun oleh pertarungan kelompok besar. 

"Kita juga harus pergi! Sudah waktunya untuk mendapatkan balasan! " 

Ja Wumin berteriak dan Hou Sangwha, Machil, dan Jin Guuk menyerang anggota kelompok 
Ha Ilming. Sebanyak empat puluh kadet sekarang saling bertarung. Pertarungan sangat 
sepihak karena anggota Ha Ilming berusaha melarikan diri sementara Yeowun dan anggota 
kelompok ke-12 mengejar mereka dengan marah. 

"Ughh!" 

Yumpa terkejut karena dia ingin menghindari situasi ini dengan cara apa pun. Jika dia 
mendapatkan lebih banyak kadet untuk melawan, ini tidak akan terjadi. Yumpa melangkah 
mundur tetapi Chun Yeowun berjalan ke arahnya seperti kematian itu sendiri. 

"Kamu pikir bisa lari?" 

"Kupikir aku tidak akan melihat ini terjadi." 

"Itulah yang kamu dapat karena trik bermain." 

Sangat bodoh untuk berpikir bahwa Yeowun akan terjebak dalam trik Chun Yuchan. Dari 
aura agresif yang keluar dari Yeowun, sepertinya tidak mungkin bagi Yumpa untuk berlari. 
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"Argh!" 

Anggota tim Ha Ilming jatuh satu per satu. Mereka kalah jumlah dan dikalahkan sehingga 
tidak bisa dihindari. 

"Hah!" 

Tendangan Bakgi yang terus berlanjut menghantam dada Ha Ilming. Ha Ilming mencoba 
yang terbaik untuk melawan, tetapi dengan tulang rusuk kirinya yang patah, dia melambat 
dan dia sekarang tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri melawan tendangan 
Bakgi. 

'...Aku gagal. Tidak ada jalan.' 

Ha Ilming, satu-satunya harapan Yumpa, bahkan kalah. Pertarungan sudah diputuskan. 
Perlawanan lebih lanjut hanya berarti lebih banyak cedera. Yumpa kemudian memikirkan 
satu-satunya pilihan yang mungkin. 

'Jika aku tidak bisa mengalahkannya ...' 

Yumpa kemudian melemparkan pedangnya ke tanah dan berlutut di depan Yeowun, 
mengejutkan pihak lain. Yumpa kemudian menundukkan kepalanya ke tanah dan berbicara 
dengan sopan. 

"Kamu menang, Pangeran Chun." 

"??" 

Itu adalah deklarasi penyerahan diri. Dia kalah sekali, jadi Yumpa tahu dia tidak punya 
peluang melawan Chun Yeowun. Karena itu, ia memilih untuk menyerah agar dirinya tetap 
aman. 

"Ini belum selesai." 

Sudah hampir berakhir, tetapi pertarungan masih berlangsung. Tetapi dengan otak dan 
biang keladinya Yumpa menyerah tanpa berusaha, Yeowun merasa jijik. 

"Tidak, ini sudah berakhir. Kami sudah kalah. Tolong tunjukkan kami rahmat yang 
layaknya pewaris takhta. " 

Itu adalah kata-kata sopan, tetapi mereka menjijikkan dalam konteks untuk bahkan 
menyebutkan pencalonan takhta. 

"Wah." 

Chun Yeowun menghela nafas. 
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'Dia marah tapi dia tidak akan menyerang seseorang yang ada di tanah, meminta belas 
kasihan ... hehehe.' 

Yumpa menghadap ke tanah sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya, tetapi dia 
tersenyum. Jika Yeowun, sang pemimpin, membuat keputusan di sini, maka pertarungan 
akan berakhir. Yeowun juga salah satu ahli waris, jadi Yumpa berpikir Yeowun tidak akan 
menyerang seorang pria yang menyerah. 

"Belas kasihan?" 

Yeowun menggelengkan kepalanya dan berjongkok. Dia kemudian menarik rambut Yumpa, 
keras. 

"ARGH!" 

Yeowun menariknya, dan kepala Yumpa mengikutinya. Wajahnya menunjukkan bahwa dia 
kesakitan. 

"Aaaargh! A-apa yang kamu lakukan? Saya baru saja menyerah ... " 

"Menyerah? Jika kamu tidak ingin bertarung, kamu seharusnya tidak memulai ini dari awal. 
" 

Yeowun lalu mengepalkan tangannya. 

'T-tidak! Ini tidak mungkin! ' 

Yumpa menjadi ketakutan dan mencoba menggeliat keluar dari genggaman Yeowun, tetapi 
dia tidak bisa. Seolah-olah dia terjebak di bawah batu raksasa. 

"Tu-tunggu ..." 

"Diam." 

"ARGH!" 

Dia kemudian terlempar ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Wajahnya 
tersangkut di tanah setengahnya dengan darah mengalir keluar darinya. Yeowun kemudian 
berbisik kepada Yumpa yang tersentak, "Kamu akan membayar harganya karena telah 
menyakiti teman-temanku." 
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Chapter 75 
Babak 75: Bayar ke depan untuk lebih banyak (1) Orang normal tidak akan pernah 
mengalami wajah tersangkut di tanah. Yumpa meluruskan pikirannya ketika kekuatan yang 
kuat mendorongnya ke tanah. Dia hampir pingsan karena rasa sakit yang menjalar di 
seluruh wajahnya saat batu dan kotoran menempel di wajahnya. Dia merasakan darah 
mengalir dari seluruh wajahnya. 

"Aarrrgh ..." 

Yeowun kemudian menarik kepala Yumpa lagi. Wajahnya hancur. Gigi depannya 
menggantung dan hidungnya yang patah mengarah ke sudut yang aneh. Yumpa kesakitan 
terlalu banyak untuk menyadari bahwa setiap bagian dari wajahnya semua kacau sekarang. 

"Argh ... Ah ..." 

Ketika dia bisa bernapas lagi, Yumpa membentuk pikirannya dan hampir tidak bisa 
berbicara. 

"T ... ini ... terlalu banyak." 

"Aku bahkan tidak memulai." 

"Heeeek!" 

Yumpa memucat. Dia merasa akan mati setelah terjepit ke tanah satu kali, tetapi sepertinya 
itu hanya permulaan. Yeowun menjambak rambutnya lagi dan Yumpa dengan cepat 
berteriak, "A-apa menurutmu Chun Yuchan akan membebaskanmu setelah melakukan ini 
?!" 

Dia harus menyembunyikan orang di balik semua ini, tetapi dia hanya menumpahkannya. 
Tentu saja, Yeowun sudah tahu bahwa Yumpa bekerja untuk Chun Yuchan. 

"Chun Yuchan ... akan melakukan apa?" 

Yumpa mengira dia melakukan kesalahan dengan mengatakan itu, tapi sudah terlambat. 
Dia sekarang harus berharap agar Yeowun takut pada Yuchan. Chun Yuchan adalah salah 
satu kadet terkuat di akademi, jadi sebagian besar kadet memang takut padanya. Tapi... 

"Aku tidak peduli." 

'A ... apa?' 

Rencana Yumpa menuju selatan sejak awal. Sepertinya dia membuat Yeowun lebih marah 
dengan mengatakan ini. 
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"Apakah kamu pikir aku akan takut jika kamu berbicara tentang nama Chun Yuchan?" 

Tiba-tiba, sesuatu muncul di pikiran Yumpa. 

'Tunggu ... Saya mendengar Chun Yeowun menghancurkan semua tulang Chun Jongsum.' 

Tindakan terkenal Chun Yeowun mencapai klimaks ketika ia mengeluarkan Chun Jongsum. 
Yumpa kemudian menyesal mengatakan nama Yuchan. Jika Yeowun takut pada pangeran 
lain, dia tidak akan melakukan hal seperti itu pada Chun Jongsum. 

"Kamu harus berhati-hati dulu. Dan itu tidak masalah. Lagipula dia targetku berikutnya. " 

"Hah? Lanjut? Ah.... AAAAARGH! " 

Kepala Yumpa terlempar ke bawah lagi. Ini adalah kedua kalinya jadi mungkin dia akan 
terbiasa, tapi bukan itu masalahnya. Yumpa mengerang dengan gelembung yang keluar 
dari mulutnya dan segera pingsan. Setidaknya Yeowun melakukannya dengan sangat hati-
hati sehingga dia tidak akan menghancurkan kepala Yumpa sepenuhnya. Yeowun 
kemudian menatap Yumpa dengan ekspresi jijik dan menggelengkan kepalanya. Ko 
Wanghur lalu berjalan menghampirinya. 

"Tuan, kami telah mengalahkan semua orang." 

"Baik." 

Kesebelas taruna yang bersama Ha Ilming semua berlutut di belakang Ko Wanghur. Mereka 
semua terluka dan gemetaran ketakutan. Mereka tidak berpikir hal-hal akan menjadi 
seperti ini hanya karena apa yang terjadi semalam. 

"Dan Ha Ilming?" 

"Dia di sini." 

Ko Wanghur menunjuk ke suatu arah dan Ha Ilming berlutut di depan Bakgi. Dia menatap 
Bakgi dengan marah. 

'Jika tulang rusukku baik-baik saja ...!' 

Ha Ilming berpikir dia tidak akan kehilangan itu dengan mudah jika tulang rusuknya baik-
baik saja. Tapi pertarungan sudah berakhir. Yeowun pergi ke Ha Ilming, menatapnya 
dengan dingin. 

"NNNGHH!" 

Ha Ilming mencoba mengatakan sesuatu, tetapi titik darahnya telah disegel sehingga dia 
tidak bisa bicara. Jadi, dia malah mengerang. Meskipun kalah, dia masih melawan 
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semampunya sehingga dia juga memiliki titik darah yang tersegel untuk membuatnya tidak 
bisa bergerak. 

"Apa yang kamu inginkan? Haruskah saya membiarkan dia berbicara? "Tanya Bakgi. 
Yeowun menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mendengar apa pun darinya. 

"Kemudian?" 

"Kami membalasnya dengan cara yang sama." 

'Membayar?' 

Ha Ilming menatap Yeowun dengan ekspresi bingung. Yeowun kemudian berjongkok agar 
sejajar dengan Ha Ilming dan dia meraih tangan kanannya. 

'A-apa yang dia lakukan ?!' 

Mata Ha Ilming bergetar pada pikiran menakutkan itu. Segera, itu menjadi kenyataan. 
Yeowun menjentikkan jarinya ke belakang. 

"NNNNNNNNNNGH!" 

Ilming mengerang dan menggeliat kesakitan saat jarinya tersentak ke belakang. Gallen dan 
kadet kelompok ke-12 lainnya juga mengerutkan kening saat melihat. Tapi ini hanya awal. 
Yeowun melanjutkan untuk mematahkan dan menjentikkan semua jari ke belakang. 

'B-bangsat gila ini !!' 

Sangat menyakitkan sehingga wajah Ha Ilming berubah menjadi merah padam dan urat 
nadi keluar dari lehernya. Matanya juga merah, tetapi sangat mengherankan bahwa dia 
setidaknya tidak menangis karena rasa sakit. 

"Mengapa? Apakah itu menyakitkan? "Tanya Yeowun. 

Ha Ilming menatap belati Yeowun meskipun dia sangat kesakitan. 

'Beraninya dia mengatakan itu ketika dia baru saja mematahkan jari-jariku ?!' 

Yeowun tidak peduli tentang bagaimana Ilming memelototinya dan melanjutkan. 

"Ohjong mungkin mengalami rasa sakit yang sama. Tidak ... itu pasti lebih menyakitkan 
baginya. " 

Jari-jari Ohjong patah ketika dia dipukuli. Ketika nama Ohjong muncul, anggota Ha Ilming 
mulai gemetar ketakutan. 

'S-sial ...' 
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Ha Ilming sedang sibuk melawan Bakgi pada saat itu, tetapi anggotanya yang memukuli 
Ohjong dan mematahkan jari-jarinya. Sekarang semuanya kembali kepada mereka. 

"Aku hanya membalas kalian dengan cara yang sama. Anda membawa ini pada diri Anda 
sendiri. " 

"NNNNGH!" 

'BASTARD !!! SAYA AKAN MEMBUNUHMU!!!' 

Ha Ilming sangat kesakitan, tapi dia masih tidak gemetaran. Yeowun kemudian tersenyum 
dan menampar Ilming. 

"NGH!" 

Tamparan itu memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mematahkan lehernya. 
Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sehingga kepalanya terlempar ke belakang bersama 
tubuhnya, dan itu menyelamatkannya. Jika dia mencoba melawannya, tulang lehernya akan 
patah juga. Tamparan itu begitu kuat sehingga Ha Ilming pingsan dan Yeowun bangkit dan 
memerintahkan anggotanya. 

"Potong kaki mereka dan patah semua jari mereka." 

Kata-kata Yeowun membagi ekspresi antara dua kelompok. Anggota Yeowun tersenyum 
gembira karena akhirnya mendapatkan balasan atas apa yang terjadi pada Ohjong, dan 
sebaliknya, anggota Ha Ilming menjadi pucat. 

'K-kita beruntung ...' 

Gallen merasa lega bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika dia menyetujui 
tawaran Yumpa, dia akan berada di posisi yang sama. Itu tampak seperti akhir yang 
mengerikan karena dengan rakus menginginkan tanda kuning. 

Saat itulah tubuh Ha Ilming mulai bergerak. Itu aneh. Vena mulai muncul dari bawah 
kulitnya, dan mata Ha Ilming yang menggulung mulai memerah. Setelah semuanya berubah 
menjadi merah, Ha Ilming meraung seperti binatang buas dan menyerang Yeowun. 

"Kaaaaargh!" 

"M-master!" 

Peringatan menakutkan Hu Bong menyebar ke seluruh gunung. 
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