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Chapter 76 
Bab 76: Membayar ke depan untuk lebih banyak (2) Satu jam telah berlalu sejak itu. Di 
ruang antara bangunan asrama ke-3 dan ke-4, Chun Yuchan dan rekan-rekannya berlatih 
formasi Pedang Iblis dengan Pedang Tujuh Iblis. 

Kedua belas anggota melakukan formasi pedang keempat bersamaan. Itu adalah gerakan 
yang sama yang terlihat seperti itu adalah sesuatu, tetapi tampaknya tidak menunjukkan 
kekuatan atau perubahan khusus. 

'Ini aneh.' 

Yuchan bingung. Dia melakukan ini dengan bagian terakhir dari buku Tujuh Pedang Iblis, 
tapi itu agak aneh. Dia tidak bisa menyimpulkan bahwa itu karena anggotanya tidak 
mempelajari keterampilan Pedang Tujuh Setan karena rekan timnya adalah prajurit tingkat 
atas sejak awal, dan mereka semua mempelajari keterampilan pedang dengan cukup cepat. 

"Apa masalahnya? Hmmm..." 

"Haruskah kita pindah?" 

"Mari kita istirahat. Saya pikir saya harus membaca buku ini lebih terinci. " 

Dia ingin melatih formasi Pedang Iblis lebih awal dari tim lain, tetapi dia dihentikan dari 
awal. Seperti kata-kata Yuchan, rekan timnya duduk dan mulai menyeka keringat mereka. 
Yuchan kemudian memanggil seorang kadet yang sedang menonton alih-alih berlatih 
bersama mereka. Itu kadet ke-100, Wu Gunpil. Yang menarik di sini adalah bahwa Gunpil 
memiliki tanda kuning di dada kanannya. 

"Ya, Pangeran." 

"Bagaimana menurut anda? Bagaimana formasi pedang terlihat dari luar? " 

"Nya..." 

"Jangan khawatir. Anda bisa mengatakan yang sebenarnya kepada saya. " 

Yuchan meyakinkannya dan Gunpil berbicara dengan hati-hati. 

"... Sejujurnya, sepertinya semua orang melakukan formasi yang sama sekaligus. Aku belum 
pernah melihat formasi Pedang Iblis, tapi ini mungkin bukan. " 

"Baik? Ini aneh ... kata buku itu ... " 

Tetapi sebelum Yuchan dapat menyelesaikan kata-katanya, seorang kadet berteriak 
kepadanya. 
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"Pangeran! Melihat!" 

Dua puluh taruna mendekati mereka. Taruna Yuchan bangkit. Semua taruna yang muncul 
di tempat kosong terluka parah. Yang menarik adalah bahwa mereka semua memiliki kadet 
lain di punggung mereka. Yang di depan tampaknya telah mengalami luka-luka berat 
sehingga wajahnya ditutupi pakaian, tetapi semuanya berdarah dan membuatnya tampak 
menjijikkan. 

Rekan setim Chun Yuchan membentuk blokade sehingga mereka tidak akan mendekat. 
Setelah mendengar suara kadet yang terluka, mereka menurunkan penjaga mereka. 

"Ini aku, Yumpa." 

Itu kadet ke-200, Yumpa. Dan di belakangnya ada Gallen dan mantan kadet kelompok ke-
12. Sepertinya mereka sedang bertengkar serius. 

"Yumpa?" 

Yuchan kemudian mendekati Yumpa dengan tatapan tertarik. Yumpa membungkuk. 

"Pangeran, aku telah memenuhi tugasku." 

Yumpa menunjukkan tanda kuning di dada kanannya. 

Penasaran dengan apa yang terjadi, Yuchan bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang Anda 
miliki di punggung Anda? " 

Yumpa kemudian menempatkan kadet di punggungnya di tanah. Ketika dia melihat wajah 
orang itu setelah mereka jatuh ke tanah, Yuchan menjadi terkejut. 

"Ha Ilming?" 

Itu adalah kadet ke-108, Ha Ilming. Wajah dan kulitnya bermunculan, yang tampak sangat 
buruk. 

"Ugh." 

Yuchan menggelengkan kepalanya saat dia mengerutkan kening. Dimulai dengan Yumpa, 
anggota kelompok ke-12 mulai meletakkan taruna yang ada di punggung mereka. Mereka 
yang dijatuhkan adalah tujuh anggota Yeowun dan sebelas anggota Ha Ilming. Yang Gallen 
taruh memiliki wajah yang sangat rusak dan wajahnya sangat berdarah sehingga sulit 
untuk mengatakan siapa orang itu. 

"Dan siapa ini?" 

"Ini kadet ketujuh, Chun Yeowun." 
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Mulut Yuchan berubah menjadi senyuman setelah mendengar itu. 

"Chun Yeowun? Apa yang Anda lakukan untuk membuatnya menjadi seperti itu? " 

Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya ketika dia menanyakan hal itu. 

"... Kita mungkin akan kalah jika bukan karena Ha Ilming." 

Yumpa berkata dengan malu. Yuchan tidak mengerti. 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Jika Ha Ilming tidak mempelajari Seni Iblis Pembalikan Darah, kita akan kalah." 

"Apa?" 

Yuchan terkejut. Seni Iblis Pembalikan Darah adalah keterampilan aliran energi internal 
yang melipatgandakan energi internal seseorang dengan membalikkan aliran darah. Itu 
terlihat bagus di atas kertas, tetapi memiliki efek buruk yang serius: menggunakannya akan 
menghancurkan titik darah pengguna dan menghilangkan kewarasan mereka. Itu adalah 
seni bela diri terlarang di dalam Kultus Iblis karena bahayanya. 

"Hmph. Dia juga gila. " 

Yuchan menatap Ha Ilming. Jika Ha Ilming menggunakan seni bela diri terlarang, maka 
mudah untuk menebak apa yang terjadi. Dia mungkin mengamuk dan menyerang siapa 
pun di jalannya. 

"Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jujur saja, aku tidak berharap banyak 
darimu, tapi ini cukup bagus. " 

Yuchan memuji Yumpa untuk pertama kalinya. Sangat bagus bahwa dia mendapatkan 
kemenangan besar. Dia khawatir tentang Chun Yeowun setelah mendengar bahwa dia telah 
mengalahkan instruktur senior. 

"Bagaimana kalau kita memotong tendonnya sebelum mengirimnya ke ruang medis?" 

Yuchan tersenyum cerah dan berjalan ke Chun Yeowun. Memotong tendon di pergelangan 
tangan kanannya akan cukup untuk mencegahnya menggunakan keterampilan pedang 
untuk sementara waktu. Gallen kemudian berpikir, 'Apakah dia mencoba melakukan itu 
bahkan dalam keadaan itu? Dia menakutkan. ' 

Pedang qi bersinar di tangan kanan Yuchan, dan dia tersenyum ketika dia memotong 
pergelangan tangan kanan Yeowun. 

"Haha, setidaknya aku tidak menghancurkan energi internal seperti yang kamu lakukan. 
Anda harus berterima kasih kepada saya. " 
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Dia kemudian menatap wajah Yeowun. Yuchan, yang hanya bersemangat sampai sekarang, 
segera mengerutkan kening. 

"... ??" 

Dia mengerjapkan matanya, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Dia tidak 
menyadarinya ketika pertama kali melihatnya, tetapi melihat wajahnya dari dekat, itu 
bukan Chun Yeowun. Yuchan kemudian merasakan kulit merinding di kulitnya dan 
bergumam, "Yum ... pa?" 

Dan suara Yumpa datang dari belakang. 

"Anda terlambat." 

"Apa yang...! ARGH! " 

Yuchan mencoba untuk berbalik, tetapi wajahnya dipukul dan tubuhnya terlempar jauh ke 
samping. 
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Chapter 77 
Bab 77: Membayar ke depan untuk lebih banyak (3) "Pangeran!" 

Itu terlalu mendadak. Chun Yuchan terlempar ke samping dan anggota-anggotanya 
berteriak kaget. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Yumpa diam-
diam berjalan ke punggung Yuchan dan memukulnya, menendang Yuchan ke belakang. 
Yuchan meletakkan tangannya di tanah dan tidak bisa bergerak. Sepertinya dia kesakitan. 

"Yumpa! Apa artinya ini!" 

Salah satu anggota Yuchan, dan yang lain dengan label kuning, Ou Jiran, berteriak dengan 
marah. Dia memiliki dagu yang panjang dengan alis yang rendah memberikan kesan suram 
padanya. Namun, dia adalah salah satu dari tiga taruna wanita bersama dengan Hou 
Sangwha. 

"Kamu sudah gila!" 

Wu Gunpil juga berteriak dan menyerang Yumpa. Kemudian, seseorang memblokirnya. 
Tinju yang menggunakan energi yang kuat menyeberang ke lengan Gunpil mendorongnya 
mundur tiga langkah. Gunpil terkejut melihat orang yang berdiri di depannya. 

Kadet memiliki otot dan tubuh yang tebal dua kali lebih besar dari taruna lainnya. Itu 
adalah Ko Wanghur. Dia bangkit dengan cepat dari tanah untuk menghalanginya. 

"Apa?! Bagaimana kau..." 

"Sudah waktunya, teman." 

Ko Wanghur berbicara kepada anggotanya, tidak berpaling dari Gunpil. Para kadet yang 
ada di tanah kemudian bangkit seolah-olah mereka baik-baik saja. 

"Itu tadi cepat." 

"Kupikir kita harus tinggal lebih lama." 

"Yah, rencananya berhasil." 

Anggota Chun Yuchan bingung melihat anggota Yeowun bangkit dan mereka menjadi 
marah. 

"Bajingan !!!" 

Mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Anggota Yeowun memiliki 
darah dan kotoran di seluruh tubuh mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang terluka. 
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'Tunggu, lalu bagaimana dengan kelompok ke-12?' 

Gunpil kemudian beralih ke Gallen dan taruna kelompok ke-12 lainnya. Mereka juga telah 
mencabut pedang kayu mereka untuk bertarung melawan kelompok Yuchan. 

"Yumpa !! Beraninya kau mengkhianati Pangeran! "Seseorang berteriak dengan marah. Itu 
adalah kadet lain yang juga memiliki tanda kuning di dadanya. Dia adalah Jin Yu dari Power 
Fist Clan. Dia juga berotot, tetapi dia sedikit lebih kecil dari Ko Wanghur. 

"Yumpa mengkhianati kita!" 

"Yumpa, kamu bajingan ...!" 

Semua anggota Yuchan berteriak dengan marah pada Yumpa yang wajahnya dibungkus 
dengan pakaian. Sepertinya mereka tidak terlalu mempercayai Yumpa sejak awal. Yumpa 
kemudian menggelengkan kepalanya. 

"Hmph." 

Kemudian "Yumpa" melepas pakaian itu dari wajahnya. Anggota Chun Yuchan semua 
mengerutkan kening pada wajah yang terungkap di bawahnya. Suara itu sama dengan 
Yumpa, tetapi wajah di dalamnya adalah orang yang sama sekali berbeda. 

"Chun Yeowun!" 

Itu adalah taruna ke-7, Chun Yeowun. Yeowun melihat sekeliling. 

Apa yang terjadi di sini? Itulah yang terjadi setelah Yeowun mengalahkan Ha Ilming yang 
mengamuk. 

Ha Ilming menyerang Yeowun seperti binatang buas. 

"Raksasa!" 

Ha Ilming melepaskan serangan kuat dengan jari-jarinya. Kepalanya memutih, tapi dia 
ingin mengalahkan Chun Yeowun sebelum dia kehilangan akal. Namun seseorang telah 
menendangnya sebelum dia bahkan bisa sampai ke Yeowun. 

Itu Bakgi. Ha Ilming sangat marah pada Yeowun sehingga dia tidak melihat Bakgi di 
samping. Bakgi menendangnya karena keadaan darurat. 

"Aaaaargh!" 

"Hah?" 

Tapi kali ini, Bakgi yang dibuang. Peningkatan energi internal Ha Ilming telah mendorong 
Bakgi kembali. 
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"Kamu berani mengganggu saya lagi!" 

Ha Ilming kemudian menjadi marah pada Bakgi dan berbalik untuk menyerang Bakgi yang 
telah jatuh, tetapi Yeowun tidak membiarkannya melakukan ini. 

"Kamu tinggal." 

Dia meraih pergelangan tangan kanan Ha Ilming dan Ha Ilming terlalu percaya diri tentang 
energi internalnya. 

"Itu tidak akan berhasil kali ini!" 

Dia menyerang dengan melipatgandakan energi internalnya menjadi 100% untuk 
melawan. Tetapi bahkan kemudian, energi dan kekuatan fisik sembilan puluh tahun Chun 
Yeowun yang cukup kuat untuk merusak batu mutiara biru bukanlah sesuatu yang bisa 
didorong kembali. 

"Aaaargh !?" 

Ha Ilming terlempar ke udara dan dihempaskan ke tanah dengan pergelangan tangannya. 

"Kaaaargh!" 

Yeowun kemudian dengan cepat melompat di atas Ha Ilming dan menumbuk kepalanya. 
Dia terlalu terburu-buru untuk mengalahkan Ilming sehingga dia tidak bisa mengendalikan 
kekuatannya kali ini. Kepala Ha Ilming didorong ke bawah lebih jauh daripada saat dia 
menyematkan Yumpa. 

"Semoga dia tidak mati." 

Setidaknya dia tidak mematahkan kepala. Dengan Demon Art yang aktif, sepertinya tubuh 
Ha Ilming menjadi lebih kuat dari biasanya. 

"Grrrr ..." 

Kepala Ha Ilming tidak hancur, tetapi dengan kepalan tangan Yeowun yang berdebar dari 
atas dan punggungnya membanting ke tanah, itu membuatnya gegar otak dan Ha Ilming 
pingsan. Rencananya untuk menyerang dari belakang dengan seni terlarang telah gagal. 

"Wah." 

Yeowun kemudian memberitahunya bahwa itu adalah Seni Setan Pembalikan Darah. 
Sebagian besar anggota klan yang dilatih dalam klan mereka tahu apa yang terjadi pada Ha 
Ilming. 

"Ini pertama kalinya aku melihatnya." 
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"Tapi dia belajar seni kultus terlarang ... dia akan diusir," kata Ko Wanghur sambil menatap 
Ha Ilming. Itu adalah pilihan bodoh karena Ha Ilming seharusnya hanya menunggu 
kesempatan di masa depan untuk membalas dendam. 

"Kita sudah selesai di sini." 

"Kita sekarang bisa mengirim mereka ke ruang medis." 

Ha Ilming dan anggota-anggotanya memiliki jari-jari mereka patah dan kaki kanan patah, 
jadi jika mereka tidak akan sembuh sebelum tes ketiga, mereka akan dikeluarkan. 

"... Itu bagus kalau kita membalas Ohjong, tapi masih tidak terasa enak." 

Semua orang tahu apa artinya Hu Bong. Orang yang berada di belakang semua ini masih 
baik-baik saja. Sungguh menakutkan bagi satu orang untuk menempatkan semua orang ini 
bermain di bawah kakinya untuk mencari tanda kuning. 
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Chapter 78 
Bab 78: Membayar ke depan untuk lebih banyak (4) "Sangat menjengkelkan bahwa kita 
tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita tahu orang di balik semua ini." 

"Ugh ..." 

Para taruna menghela nafas dengan Hu Bong. Chun Yuchan berbeda dari Ha Ilming atau 
Yumpa. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Yuchan sendiri berada di puncak tingkat 
master, dan dia juga memiliki tiga anggota yang telah memasuki tingkat master juga. 
Yuchan hanya merekrut prajurit terbaik di dalam akademi, jadi pasukannya adalah yang 
terbaik. 

"Ini menyebalkan, tapi kita belum siap untuk melawannya." 

Jika Chun Yeowun dan Yuchan bertarung, itu tidak akan berakhir dengan pertarungan satu 
lawan satu. Itu akan menjadi pertumpahan darah antara dua kandidat dengan pasukan 
mereka. 

"Kita membutuhkan setidaknya jumlah yang sama dan pejuang kuat lainnya seperti Bakgi 
jika kita memutuskan untuk bertarung." 

Ja Wumin setuju dengan Ko Wanghur. Hou Sangwha lalu mengangkat alisnya dan berkata, 
"Jika itu bertentangan dengan tingkat master awal, Ko Wanghur dan aku bisa 
mengalahkannya bersama." 

Ko Wanghur dan Hou Sangwha berada di ambang memasuki tingkat master. Mengingat 
pelajaran yang benar, mereka hampir siap untuk membentuk qi di luar tubuh mereka. 

"Jika jumlahnya kurang, kami akan membantu." 

Gallen kemudian menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka. Anggota Yeowun 
beralih ke taruna kelompok ke-12 yang telah mengusulkan untuk membantu mereka. Jika 
mereka bergabung, maka mereka akan melebihi tim Yuchan. 

"Lalu bisakah kita benar-benar berurusan dengan Chun Yuchan dan yang lainnya yang 
menguasai?" Tanya Yeowun. 

Wanghur mengerutkan kening, "Ya, tetapi bahkan jika Tuan menangani Chun Yuchan, satu 
prajurit tuan tetap ..." 

"Aku akan mengambil keduanya." 

"Apa?" 
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Semua orang menjadi kaget. Chun Yeowun telah menjadi sangat kuat, tetapi bertarung 
melawan dua pejuang tingkat master, terutama ketika seseorang berada dalam keadaan 
mapan, terlalu banyak. Instruktur tidak menggunakan keterampilan mereka sendiri, tetapi 
musuh-musuh ini akan menggunakan keterampilan terbaik yang mereka miliki. 

"Aku tidak bilang aku akan mendapatkan semuanya sekaligus." 

"Kemudian...?" 

Yeowun kemudian mulai menjelaskan rencananya. Anggotanya memiliki ekspresi aneh di 
wajah mereka ketika mereka mendengar rencana itu. Bahkan Ko Wanghur, yang 
merupakan ahli taktik terbaik dalam grup, tampaknya tidak berpikir itu mungkin. 

"Mereka akan melihatnya ketika mereka mendengar suara itu." 

Bagaimana mungkin mereka membodohi mereka? Menutupi wajah adalah bagian yang 
mudah, tetapi masalahnya adalah suaranya. Tentu saja, jika itu akan berhasil, maka itu 
akan membuat mereka rentan. Satu jam kemudian, Yeowun benar-benar menipu mereka. 

"Ini aku. Yumpa. " 

Anggota Yeowun hampir tersentak ketika mereka mendengar Yeowun menyamar sebagai 
suara Yumpa. 

'Apa?!' 

'Bagaimana dia melakukannya?!' 

Semua orang terkejut mendengar kemampuan Yeowun yang luar biasa. Mereka tidak tahu 
bagaimana dia melakukannya, tetapi suaranya persis seperti suara Yumpa. Ini menipu 
semua orang, termasuk Chun Yuchan. Untungnya, itu memungkinkan Chun Yuchan 
menjauh dari kelompoknya. 

'Nano, nonaktifkan suara meniru.' 

[Ya tuan.] 

Itu adalah kemampuan Nano. Nano bekerja pada pita suara Yeowun untuk membuatnya 
terdengar persis seperti Yumpa. Yeowun telah mempelajari kemampuan ini setelah 
memeriksa apa yang bisa dilakukan Nano ketika dia berada di gua penjara. 

"Ah ah. Ini belum suaraku. Ah ... ah ... baiklah. Kita mulai." 

"A-apa ?!" 

"Suaranya berubah!" 
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Semua taruna, terlepas dari sisi mana mereka berada, menjadi kaget ketika mereka 
mendengar suara Yeowun berubah dari Yumpa menjadi miliknya. 

"Bajingan itu belajar sihir jahat!" 

Jin Yu menjadi marah ketika dia menyadari bahwa mereka telah dibodohi oleh suara dan 
didakwa pada Yeowun. Tinju itu memiliki cahaya qi yang samar, menunjukkan bahwa 
kekuatannya telah mencapai tingkat master. Yeowun memelototinya. 

"Ji-Jin Yu! TIDAK!" 

Gunpil mencoba menghentikannya, tetapi dia sudah berada di depan Yeowun. Kekuatan 
Chun Yeowun sudah dalam lima besar dari semua taruna. 

'Jika dia benar-benar Chun Yeowun, maka kamu tidak cocok ...' 

Dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Yeowun membuat gerakan pedang dengan 
jarinya dan dengan mudah memblokir serangan tinju kuat Jin Yu. 

"Bagaimana dia mengatasinya dengan begitu mudah ?!" 

Yeowun menjangkau ke arah dada Jin Yu dan menyambar tanda kuning dari dadanya. 

"Aku mengambil ini." 

"B-bajingan!" 

Jin Yu menggertakkan giginya dan mengacungkan kedua tangannya, mencoba menjepit 
Chun Yeowun. 

"MATI!" 

Sebelum serangannya mencapai Yeowun, dadanya dipukul oleh tangan Yeowun. Itu hanya 
tusukan sederhana, tetapi tulang dadanya patah dan dia didorong mundur sekitar sepuluh 
langkah. Jika bukan karena otot-ototnya yang kokoh yang menutupi tubuhnya seperti baju 
besi, dia pasti sudah mati. 

"Argh ..." 

Namun, sepertinya dia telah mengambil beberapa kerusakan energi internal dan batuk 
darah. Karena dia adalah seorang prajurit tingkat master, dia tidak jatuh ke satu pukulan. 

"Dia lebih kuat dari Ha Ilming." 

Lagipula, dia adalah salah satu taruna berbakat yang dipilih Yuchan. Dia terlalu kuat untuk 
ditangani oleh anggotanya selain Bakgi. 
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"Aku harus menyelesaikannya sebelum Yuchan pulih." 

Yeowun kemudian mencoba untuk menyerang Jin Yu untuk menghabisinya, tapi saat itulah 
suara Nano bergema di kepalanya. 

[Terdeteksi sumber energi masuk yang kuat, enam puluh meter di belakang pengguna.] 

Yeowun kemudian berbalik ketika dia tahu apa energi itu dan dia berteriak kepada semua 
anggota dan kadet kelompok ke-12. 

"TURUN!" 

Semua taruna kemudian turun ke tanah tanpa menyadari alasannya, dan bilah putih qi 
melintas melintasinya sekaligus. 

"A-apa!" 

"Qi ?!" 

Mereka semua mungkin terbunuh jika terlambat. Blade qi terbang lurus ke arah Chun 
Yeowun. Cahaya putih mengikuti jari Yeowun dalam bentuk pedang. Menggunakan semua 
pedangnya qi, Yeowun menebas bilah qi yang dilemparkan padanya. 
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Chapter 79 
Bab 79: Bayar ke depan untuk lebih (5) Blade qi menghilang dari pusat di mana ia 
dipotong. Para kadet yang melihat ini tercengang. 

"B-dia melempar pedang itu qi!" 

"Dia memotong qi!" 

Melemparkan qi dari jarak tertentu membutuhkan seseorang untuk menjadi setidaknya 
seorang master top. Untuk memotong qi seperti itu, itu juga membutuhkan jumlah 
kekuatan yang sama. Pertukaran ini jauh melampaui level taruna biasa. 

"Chun Yuchan." 

Yeowun menatap Chun Yuchan yang berdiri dengan pedang cahaya putih qi di tangannya. 
Yuchan menjawab, "Oh, baiklah. Saya ingin membalas Anda dengan penyergapan juga. Itu 
tidak berhasil dengan baik. " 

Chun Yuchan menekuk lehernya. Dia berbicara seolah-olah itu bukan apa-apa, tetapi 
kejutan yang kuat itu mengejutkannya selama beberapa saat hingga sekarang. Daerah itu 
masih terasa mati rasa. 

"Kamu akhirnya kembali? Itu lambat. " 

Yeowun memprovokasi dia dan Yuchan mengerutkan kening. 

"Jadi ... kamu menungguku?" 

"Serangan pertama adalah hanya balas jasa karena bermain trik. Saya tidak ingin 
mendengar orang mengatakan saya menang karena saya menyergap Anda. " 

Ini adalah pertarungan antara ahli waris. Mengklaim kemenangan setelah serangan 
mendadak tentu tidak akan menguntungkan sama sekali. Yuchan bingung dengan kata-kata 
Yeowun. 

"Hah! Anda sombong seperti biasa! Kamu pikir kamu menang dengan bertahan melawan 
qi-ku? " 

Yuchan, bagaimanapun, sebenarnya terkejut bahwa Yeowun telah melakukannya. 

'... Dia tumbuh terlalu cepat.' 

Yeowun masih sangat lemah ketika Yuchan pertama kali bertemu dengannya di depan 
ruang pelatihan pribadi beberapa hari yang lalu, tapi ini lebih dari yang dia bayangkan. 
Pada tingkat ini, dia akan melampaui Yuchan sendiri. 
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"Haruskah aku memotong lengannya?" 

Yuchan menyesal bahwa dia tidak memotong lengan Yeowun saat itu. Kesalahan itu telah 
membawa ini padanya. Karena itu, yang perlu ia lakukan adalah satu hal. 

"Aku akan mengambil lengannya sebelum dia tumbuh lebih kuat." 

Chun Yuchan kemudian menjadi serius dan mempersiapkan diri. 

"Auranya berubah." 

Yeowun juga mengaktifkan energi internalnya agar siap. Ini adalah pertarungan antara 
prajurit tingkat master. 

"Udara berubah." 

Ko Wanghur memandang kedua pemimpin itu. Rencana mereka adalah menyuruh Chun 
Yeowun melawan Yuchan sementara anggota Yeowun mengalahkan anggota Yuchan. 
Namun, ini hanya menjadi duel antara para pemimpin. Jika ini masalahnya, yang harus 
mereka lakukan sekarang adalah menunggu Chun Yeowun menang. 

'Tuan, Anda harus memenangkan ini atau Anda akan kehilangan kompetisi itu sendiri.' 

Semua taruna fokus pada dua pemimpin. Mereka menjadi cemas, berharap pemimpin 
mereka akan menang. Chun Yuchan pindah duluan. 

Dia melesat seperti kilat untuk mendekati Chun Yeowun. Itu lebih cepat dari apa pun yang 
pernah dilihat para kadet. Yuchan melompat dan melepaskan formasi kedua dari skill 
pedangnya, Blade of Illusion, Giant Slash of the Illusive Blade. 

"Hah!" 

Itu adalah formasi sederhana untuk menjatuhkan, tetapi kekuatan di dalamnya sangat 
besar. Kekuatan yang turun pada Yeowun akan membelahnya menjadi dua. 

'Jadi, ini adalah skill pedang dari Klan Blade!' 

Butterfly Blade Dance dari Guardian Submeng mungkin memiliki kekuatan yang sama. 
Yeowun ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus bertarung dengan skill pedang atau 
skill pedang. Dia memilih yang terakhir. 

"Aku harus bertarung dengan semua yang aku miliki melawan lawan yang sama-sama 
cocok!" 

Yeowun kemudian mengumpulkan jari-jarinya untuk melepaskan pedang qi. Dia telah 
mencoba mengayunkan qi di atas pedang kayunya sebelumnya, tetapi kayu itu tidak bisa 
menahan qi. 
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'Pedang?' 

Yuchan terkejut melihat Yeowun menggunakan pedang, bukan pisau. Dia pikir dia telah 
membuat kesalahan ketika dia melihat Yeowun memotong qi-nya beberapa waktu yang 
lalu, tapi itu pasti pedang. 

Qi pedang Chun Yeowun bentrok dengan serangan Yuchan. Kedua qi itu saling berhadapan 
dan mengeluarkan percikan api. 

"Apa yang dia pikirkan?" 

Yuchan menyipitkan matanya. Dia mengharapkan sesuatu yang hebat ketika Yeowun tidak 
menggunakan Tarian Pisau Kupu-kupu, tetapi gerakan pedang itu terlalu sederhana. 
Namun, aneh bahwa gerakan ini sangat akrab. 

'Tapi Bilah Ilusi saya tidak berhenti di sini!' 

Yeowun berpikir dia telah membalas serangan Yuchan ketika pedang Yuchan berputar 
dengan cara yang aneh. Yeowun dengan cepat menggunakan qi-nya untuk bertahan, tetapi 
energinya mendorongnya kembali. Dia didorong mundur sekitar enam langkah. Saat 
Yeowun didorong mundur, anggota Yuchan berteriak kegirangan. 

"Whoaaaaa!" 

Anggota Yeowun menjadi muram. Mereka tidak berpikir Yuchan sekuat ini. Mereka 
kemudian berpikir bahwa Yuchan mungkin cukup kuat untuk diterima oleh Hou Jinchang 
juga. 

"Dia memiliki energi internal yang sedikit lebih daripada aku," pikir Yeowun. Dengan Bola 
Naga Hitam, Yuchan sekarang memiliki energi internal sekitar seratus tahun. 

"Formasinya juga aneh." 

Keterampilan pisau Yuchan memiliki sudut serangan yang aneh. Dapat dimengerti 
mengapa itu disebut Illusion. Sangat aneh bahwa seseorang akan tertipu untuk mencari di 
tempat lain ketika bertarung melawannya. 

'Lengan kanan itu ...' 

Otot lengan kanan Yuchan juga dikembangkan. Itu dikembangkan untuk menggunakan 
pisau dengan cara yang aneh. 

"Anda beruntung. Saya akan memotong lengan Anda dengan itu. " 

Yuchan tersenyum. Dia benar-benar akan mencapai itu dengan serangan sebelumnya jika 
Yeowun bereaksi sedikit lebih lambat. Yuchan kemudian menunjuk Yeowun dengan tangan 
yang memiliki bilah qi. 
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"Berhentilah dengan skill pedang bodoh itu dan datanglah padaku dengan Tarian Kupu-
Kupu Blade." 

"Bodoh ... skill pedang?" 
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Chapter 80 
Bab 80: Bayar ke depan untuk lebih banyak (6) Yeowun mengangkat alisnya saat dia 
tersinggung. 

"Kamu pikir aku tidak akan memperhatikan skill pedang apa yang kamu gunakan? 
Hahahaha!" 

Yeowun mengerutkan kening. Dia menggunakan gerakan pedang dari keterampilan pedang 
lawan yang ditinggalkan di alas batu mutiara biru. Apakah dia mengenali ini? Yuchan 
menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Saya kira Anda juga mencampur Tujuh 
Pedang Iblis seperti yang dilakukan instruktur, tapi itu tidak akan berhasil terhadap saya." 

Yeowun merasa lega setelah mendengar itu, tetapi dia juga tercengang. Jika Yuchan telah 
salah mengira keterampilan pedang lawan sebagai Pedang Tujuh Setan, mungkin 
keterampilan pedang itu ditinggalkan di sana oleh Pedang Setan. 

"Aku memperingatkanmu. Lima formasi. " 

"Apa?" 

"Jika kamu terus menggunakan Pedang Tujuh Setan, aku akan memotong lengan kananmu 
dalam lima formasi. Saya setuju dengan itu, tetapi saya tidak suka mendengar bahwa saya 
menang melawan orang bodoh. " 

Yuchan mengulangi apa yang dikatakan Yeowun pada awalnya. Gerakan kontra pedang 
yang ditinggalkan di atas alas itu sangat sederhana dibandingkan dengan gerakan pedang 
dari Pedang Kekuatan Setan Langit. Kecuali jika digabungkan sebagai satu formasi, 
kekuatannya juga tidak mudah keluar. Sepertinya gerakan pedangnya diremehkan karena 
alasan itu. Yeowun terdiam sesaat dan berbicara dengan suara serius. 

"Kamu percaya diri. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? " 

"Taruhan?" 

"Ya. Bukankah kamu bilang kamu bisa memotong lenganku menjadi lima formasi? " 

Yuchan menjadi bingung pada tawaran mendadak memasang taruhan. 

"Apa yang dia mainkan?" 

Dia pernah tertipu oleh trik Yumpa, jadi dia pikir Yeowun punya satu lagi di lengan 
bajunya. Tetapi jika dia ingin bermain trik di depan semua kadet ini saat berduel, itu akan 
mendiskreditkannya sebagai kandidat. Yuchan tersenyum. 

"Mari kita lihat apa yang kamu katakan." 
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"Jika aku menang, aku akan mengambil semua tag kuningmu." 

Orang-orang mulai bergumam. 

"Dia sudah gila!" 

'Berikan semua tag-nya ?! Trik bodoh! ' 

Anggota tim Yuchan marah. Menginginkan semua tag itu berarti Yeowun pada dasarnya 
menyuruh mereka untuk menyerah pada tes ketiga. Itu pasti membuat mereka marah. 

"Hmph. Jadi, itu yang kamu inginkan? " 

Yuchan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga seperti itu, dan sepertinya Yeowun 
menyuruhnya menyelesaikan ini sekali dan untuk semua. Yuchan merenungkannya 
sebentar dan kemudian muncul ide. 

"Kalau begitu aku juga akan menerima labelmu jika aku menang. Karena aku punya empat 
tag dan kamu hanya punya satu, aku akan mengambil hambamu, Bakgi juga. " 

Yuchan tampaknya puas dengan kondisinya, dan Bakgi terkejut. Dia tidak tahu Yuchan 
masih belum menyerah untuk menerimanya. Yuchan sangat bersikeras merekrut orang 
yang tepat. 

"Bagaimana dengan itu?" 

Bakgi mengerutkan kening. Jika Yeowun kalah di sini, maka Bakgi tidak punya pilihan 
selain melayani Yuchan. 

'Sialan! Apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan ini? 

Bakgi menatap mata Yeowun. Dia melihat untuk melihat apakah Yeowun cukup percaya 
diri untuk ini, tetapi tidak ada ketakutan atau kekhawatiran di matanya. Bakgi kemudian 
merasa seperti bisa mempercayainya dan mengangguk. 

"Baik. Maka kedengarannya cukup bagus. " 

Yuchan puas dengan kenyataan bahwa dia tidak akan kehilangan apapun. Jika Yeowun 
bertarung dengan Seven Demon Sword lagi, maka Yuchan yakin memotong lengannya 
dalam tiga formasi, bukan lima. 

"Datang. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu kali ini. " 

Yuchan berbicara dengan arogan. Yeowun, bagaimanapun, tampaknya tidak terpancing. Dia 
malah melangkah maju dengan dingin. Kemudian dia menyerang Yuchan. Jari di tangannya 
mengeluarkan cahaya putih, yang merupakan pedang qi. Gerakan pedang biasa mirip 
dengan pedang keenam dari Seven Demon Sword. 
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'Menipu. Kecerobohanmu akan membuatmu kehilangan lengan, hambamu, dan labelmu! ' 

Yuchan mengejek Yeowun dalam pikirannya. Dia telah membaca buku Seven Demon Sword 
puluhan kali untuk bertarung melawan instruktur. Dia tahu titik-titik lemah seperti 
halaman belakang rumahnya. 

"Hah!" 

Yuchan kemudian mengaduk-aduk pedang qi di tangan kanannya dan melepaskan formasi 
pisau keempat dari Blade of Illusion-nya. Bilahnya menyerbu gerakan pedang Yeowun. 

Kedua gerakan saling bertabrakan, dan mata Yuchan mulai bergetar. 

'A-apa ?! Apakah ini benar-benar keterampilan Seven Demon Sword? ' 

Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Gerakan pedang Chun Yeowun yang dimulai 
dengan jelas mulai berubah. Gerakan pedang sederhana mulai bergeser dengan cara yang 
aneh, berubah menjadi formasi pedang yang kuat. Perubahan itu seolah-olah sebuah batu 
telah dilemparkan ke danau yang tenang. 

'Tidak ... pada tingkat ini ...! Argh! ' 

Dan mulai dari gerakan kelima, itu bukan sesuatu yang Yuchan bisa lawan. Lengannya 
mulai bergerak dengan panik ketika dia mencoba mempertahankan diri melawan serangan 
gencar. Dia mencoba untuk pindah ke formasi kelima untuk membalikkan keadaan, tetapi 
dia tidak dapat menemukan celah untuk melakukannya. 

"Apa!" 

Tangannya terlempar ke belakang bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan gerakan 
pedang. Dia kemudian tersedot ke dalam badai formasi pedang. 

"Ugggg!" 

Berbagai formasi pedang melesat melewati Yuchan. Pedang qi mengenai titik darahnya, 
membuat darah mengalir keluar dan tubuh Yuchan terlempar dari sisi ke sisi. Dan sebagai 
finisher, ketika gerakan formasi ke dua puluh empat akan memotong leher Yuchan, 
Yeowun mengubah arahnya. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!" 

Yuchan menjerit kesakitan. Setiap kadet yang sedang melihat itu tidak bisa membantu 
tetapi menatap dengan tercengang. 

Sesuatu jatuh dari udara, masih menggeliat seolah hidup. Itu lengan kanan Chun Yuchan. 
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Chapter 80 
Bab 80: Bayar ke depan untuk lebih banyak (6) Yeowun mengangkat alisnya saat dia 
tersinggung. 

"Kamu pikir aku tidak akan memperhatikan skill pedang apa yang kamu gunakan? 
Hahahaha!" 

Yeowun mengerutkan kening. Dia menggunakan gerakan pedang dari keterampilan pedang 
lawan yang ditinggalkan di alas batu mutiara biru. Apakah dia mengenali ini? Yuchan 
menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Saya kira Anda juga mencampur Tujuh 
Pedang Iblis seperti yang dilakukan instruktur, tapi itu tidak akan berhasil terhadap saya." 

Yeowun merasa lega setelah mendengar itu, tetapi dia juga tercengang. Jika Yuchan telah 
salah mengira keterampilan pedang lawan sebagai Pedang Tujuh Setan, mungkin 
keterampilan pedang itu ditinggalkan di sana oleh Pedang Setan. 

"Aku memperingatkanmu. Lima formasi. " 

"Apa?" 

"Jika kamu terus menggunakan Pedang Tujuh Setan, aku akan memotong lengan kananmu 
dalam lima formasi. Saya setuju dengan itu, tetapi saya tidak suka mendengar bahwa saya 
menang melawan orang bodoh. " 

Yuchan mengulangi apa yang dikatakan Yeowun pada awalnya. Gerakan kontra pedang 
yang ditinggalkan di atas alas itu sangat sederhana dibandingkan dengan gerakan pedang 
dari Pedang Kekuatan Setan Langit. Kecuali jika digabungkan sebagai satu formasi, 
kekuatannya juga tidak mudah keluar. Sepertinya gerakan pedangnya diremehkan karena 
alasan itu. Yeowun terdiam sesaat dan berbicara dengan suara serius. 

"Kamu percaya diri. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? " 

"Taruhan?" 

"Ya. Bukankah kamu bilang kamu bisa memotong lenganku menjadi lima formasi? " 

Yuchan menjadi bingung pada tawaran mendadak memasang taruhan. 

"Apa yang dia mainkan?" 

Dia pernah tertipu oleh trik Yumpa, jadi dia pikir Yeowun punya satu lagi di lengan 
bajunya. Tetapi jika dia ingin bermain trik di depan semua kadet ini saat berduel, itu akan 
mendiskreditkannya sebagai kandidat. Yuchan tersenyum. 

"Mari kita lihat apa yang kamu katakan." 
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"Jika aku menang, aku akan mengambil semua tag kuningmu." 

Orang-orang mulai bergumam. 

"Dia sudah gila!" 

'Berikan semua tag-nya ?! Trik bodoh! ' 

Anggota tim Yuchan marah. Menginginkan semua tag itu berarti Yeowun pada dasarnya 
menyuruh mereka untuk menyerah pada tes ketiga. Itu pasti membuat mereka marah. 

"Hmph. Jadi, itu yang kamu inginkan? " 

Yuchan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga seperti itu, dan sepertinya Yeowun 
menyuruhnya menyelesaikan ini sekali dan untuk semua. Yuchan merenungkannya 
sebentar dan kemudian muncul ide. 

"Kalau begitu aku juga akan menerima labelmu jika aku menang. Karena aku punya empat 
tag dan kamu hanya punya satu, aku akan mengambil hambamu, Bakgi juga. " 

Yuchan tampaknya puas dengan kondisinya, dan Bakgi terkejut. Dia tidak tahu Yuchan 
masih belum menyerah untuk menerimanya. Yuchan sangat bersikeras merekrut orang 
yang tepat. 

"Bagaimana dengan itu?" 

Bakgi mengerutkan kening. Jika Yeowun kalah di sini, maka Bakgi tidak punya pilihan 
selain melayani Yuchan. 

'Sialan! Apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan ini? 

Bakgi menatap mata Yeowun. Dia melihat untuk melihat apakah Yeowun cukup percaya 
diri untuk ini, tetapi tidak ada ketakutan atau kekhawatiran di matanya. Bakgi kemudian 
merasa seperti bisa mempercayainya dan mengangguk. 

"Baik. Maka kedengarannya cukup bagus. " 

Yuchan puas dengan kenyataan bahwa dia tidak akan kehilangan apapun. Jika Yeowun 
bertarung dengan Seven Demon Sword lagi, maka Yuchan yakin memotong lengannya 
dalam tiga formasi, bukan lima. 

"Datang. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu kali ini. " 

Yuchan berbicara dengan arogan. Yeowun, bagaimanapun, tampaknya tidak terpancing. Dia 
malah melangkah maju dengan dingin. Kemudian dia menyerang Yuchan. Jari di tangannya 
mengeluarkan cahaya putih, yang merupakan pedang qi. Gerakan pedang biasa mirip 
dengan pedang keenam dari Seven Demon Sword. 
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'Menipu. Kecerobohanmu akan membuatmu kehilangan lengan, hambamu, dan labelmu! ' 

Yuchan mengejek Yeowun dalam pikirannya. Dia telah membaca buku Seven Demon Sword 
puluhan kali untuk bertarung melawan instruktur. Dia tahu titik-titik lemah seperti 
halaman belakang rumahnya. 

"Hah!" 

Yuchan kemudian mengaduk-aduk pedang qi di tangan kanannya dan melepaskan formasi 
pisau keempat dari Blade of Illusion-nya. Bilahnya menyerbu gerakan pedang Yeowun. 

Kedua gerakan saling bertabrakan, dan mata Yuchan mulai bergetar. 

'A-apa ?! Apakah ini benar-benar keterampilan Seven Demon Sword? ' 

Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Gerakan pedang Chun Yeowun yang dimulai 
dengan jelas mulai berubah. Gerakan pedang sederhana mulai bergeser dengan cara yang 
aneh, berubah menjadi formasi pedang yang kuat. Perubahan itu seolah-olah sebuah batu 
telah dilemparkan ke danau yang tenang. 

'Tidak ... pada tingkat ini ...! Argh! ' 

Dan mulai dari gerakan kelima, itu bukan sesuatu yang Yuchan bisa lawan. Lengannya 
mulai bergerak dengan panik ketika dia mencoba mempertahankan diri melawan serangan 
gencar. Dia mencoba untuk pindah ke formasi kelima untuk membalikkan keadaan, tetapi 
dia tidak dapat menemukan celah untuk melakukannya. 

"Apa!" 

Tangannya terlempar ke belakang bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan gerakan 
pedang. Dia kemudian tersedot ke dalam badai formasi pedang. 

"Ugggg!" 

Berbagai formasi pedang melesat melewati Yuchan. Pedang qi mengenai titik darahnya, 
membuat darah mengalir keluar dan tubuh Yuchan terlempar dari sisi ke sisi. Dan sebagai 
finisher, ketika gerakan formasi ke dua puluh empat akan memotong leher Yuchan, 
Yeowun mengubah arahnya. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!" 

Yuchan menjerit kesakitan. Setiap kadet yang sedang melihat itu tidak bisa membantu 
tetapi menatap dengan tercengang. 

Sesuatu jatuh dari udara, masih menggeliat seolah hidup. Itu lengan kanan Chun Yuchan. 
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Chapter 81 
Chapter 81: Pay it forward for more (7) Cadets from Chun Yuchan's team were positive of 
their leader's victory. Unlike his usual lazy and casual attitude, Yuchan was the hard-
working type. With his exceptional talent and hard work, his growth in strength far 
exceeded that of his peers. Every one of his teammates knew this and thus trusted him. 

'He dares to fight against our Prince with the Seven Demon Sword?' 

'No way, Prince Chun will lose.' 

'Fool. You can't win.' 

And the result of the fight was unexpected to say the least. As Chun Yeowun's sword qi shot 
past Yuchan, something dropped onto the ground. It was Yuchan's right arm. 

"Aaaaaaaargh!" 

Yuchan screamed and fell down to his knees. He endured the severe pain that made him 
feel like he would pass out to keep the last of his last pride, but he was in a very bad state. 

"I won," Yeowun stated as he looked down at Yuchan. 

'N-no way!' 

'How did he lose?' 

'Impossible!' 

Yuchan lost his arm after just one formation exchange. And Yeowun twisted the direction of 
the sword that was originally going toward Yuchan's neck, so Yeowun actually even spared 
his life. 

"Aargh...!" 

Blood gushed out from the wound where the arm had been cut off. Yuchan's face began to 
go pale. He quickly pressed his blood points to keep the blood loss to a minimum, but he 
was in serious condition and he needed immediate medical attention. 

"Prince!" 

Wu Gunpil and the other members on Yuchan's team tried to run up to him, but they had to 
stop as Yeowun's sword qi aimed at Yuchan's another arm. 

"Y-you!" 
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"Stop. You take one more step, and I'll cut his other arm off too." 

"N-no!" 

It looked like Yeowun would really do it. He had done a lot of wicked things in the past, so it 
didn't seem like Yeowun was bluffing. 

'H-he might really do it!' 

Yuchan's members then backed away. 

"Now. Keep the promise." 

Yeowun looked down at Yuchan's pale face. Yuchan then looked up with a painful 
expression, unable to comprehend what had just happened. 

"...What did you just do?" 

"Do what?" 

"How can you make such a powerful formation with the mere Seven Demon Sword?" 

Although the Seven Demon Sword was from the legendary Sword Demon, it was still only a 
top-class martial art. Yeowun's sword formation was beyond what that sword skill could 
do. The Blade of Illusion skill, one of the top three blade skills in the cult was no match 
against it. 

"Mere... Seven Demon Sword?" 

"...Yeah!" 

"If that's how you saw it, then you have a long way to go before talking about the 
formation." 

Yuchan was baffled. Yeowun just spoke to him the same way that Yuchan once spoke to 
Yeowun back in the day. Of course, Yuchan really didn't comprehend the counter sword 
skill left by the Sword Demon. Yuchan became bitter. 

'...I tried hard to become the heir.' 

It was now all gone. He lost to Yeowun when he had both arms and now only his left arm 
was left. Moreover, he had trained the blade skill with his right arm mainly, so this meant 
he was now considerably weaker. There was no way he could compete against Chun 
Kungwun from the Sword Clan either. Yuchan then became angry. Yuchan gritted his teeth 
and ordered, "...Give him all the yellow tags." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yuchan's members turned grim. If they gave these up, then they would also lose the right to 
take the third test. Yet, Chun Yuchan had made a promise so they had to keep it. 

"Chun Yeowun... ugh... don't think... this is the end..." 

Yuchan then fell due to loss of blood. He did lose and he lost a lot of things he had, but he 
still hadn't given up yet. This gave hope to his members too. 

"Hmph!" 

Wu Gunpil took his yellow tag and handed it over to Yeowun while glaring at him. Gunpil 
then warned, "Don't think this is..." 

Before he could finish, Yeowun's fist struck his stomach. 

"AAARGH!" 

Gunpil spat out blood and fell to the ground in pain. He panted as if he couldn't breathe and 
looked up weakly. 

"Argh... WW-what is this... we kept the promise!" 

"I didn't promise to stop after getting the tags." 

"what?" 

Gunpil was shocked. Yeowun then looked at Yuchan and said, "I learned a good lesson from 
him. Uh... what was it? Never leave any loose ends?" 

Gunpil felt a chill run down his spine. Yeowun was talking about Chun Yuchan cutting the 
muscles of the fake Chun Yeowun. He was basically saying that he was going to get rid of 
Yuchan's members too. 

"You are an evil man... we lost but you still... UGH!" 

Yeowun punched his face before he could finish, making him pass out. Yeowun then glared 
disgustingly at Gunpil. 

"You can do it, but I can't? And that makes ME evil? Don't give me that bullshit." 

Yuchan's members then realized things weren't going well and prepared to defend 
themselves. Yeowun shouted to his members, "Defeat them and break their arms and legs!" 

"Yes!" 

Yeowun's members and the cadets from the 12th group immediately charged in. 
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"D-dammit!" 

This was the worst-case scenario for Yuchan's team. Their best warriors, Yuchan and 
Gunpil, were gone and Jin Yu also was in bad shape since he had taken internal damage 
from his exchange with Yeowun a while ago. 

'Dammit! I can't do this alone! We're done for!' 

The only remaining master-level warrior Ou Jiran gritted her teeth. They were badly 
outnumbered too. And after a few minutes, it was almost over. All the members on 
Yuchan's team were subdued except three or four who ran away when the fight began. 
Yeowun did not go after them since they weren't that loyal. 

"AAAARGH!" 

"MY LEG!" 

The screams continued as Yeowun and his members broke the arms and legs of Yuchan's 
members. They didn't leave Ou Jiran, a girl cadet, out either. 

'Aaaaaaargh!' 

'We never should try to fight him anymore!' 

Yuchan's members lost all will to resist their fear, after their arms and legs were broken. 
When everything was over, Yeowun called Gallen who was trying to send all the defeated 
enemies to the medical room. Yeowun then gave him two yellow tags. 

"Take them." 

"T-this is..." 

Gallen was shocked. He didn't think Yeowun would give him the yellow tags. 

"Why?" 

He and his group had taken part in attacking Bakgi last night, so he didn't wish to receive 
any tags. He just wanted to take part in getting revenge against Chun Yuchan. 

"These tags don't mean anything to me." 

Yeowun now had a total of six yellow tags. One from Hou Jinchang, one from Ha Ilming, and 
four from Chun Yuchan. Gallen was astonished. 

'He can still keep it to lessen the competition and he still decides to give them away... this 
guy is different.' 
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Gallen and the 12th group cadets were impressed. Gallen then hesitated. 

'We are now officially enemies of the Blade Clan. Maybe it would be better for us to help 
Prince Chun Yeowun become the heir." 

Ko Wanghur noticed Gallen's hesitation and became intrigued. It was Wanghur who told 
Yeowun to give the yellow tags up. It was to make more allies in the upcoming competition. 

'Let's hope it works.' 

Gallen and the cadets looked at Yeowun with respect and admiration. But this wasn't 
enough. And did it work? All nineteen cadets including Gallen knelt down. 

"What is this?" Yeowun asked calmly. Gallen and his cadets then put their head to the 
ground and shouted, "We want to pledge our allegiance to Prince Chun! Please accept us!" 

A faint smile appeared on Yeowun's face. 
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Chapter 81 
Bab 81: Bayar ke depan untuk lebih banyak (7) Kadet dari tim Chun Yuchan positif dengan 
kemenangan pemimpin mereka. Tidak seperti sikap malas dan kasualnya yang biasa, 
Yuchan adalah tipe pekerja keras. Dengan bakat luar biasa dan kerja kerasnya, 
pertumbuhan kekuatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Setiap anggota timnya tahu ini 
dan karenanya mempercayainya. 

'Dia berani bertarung melawan Pangeran kita dengan Seven Demon Sword?' 

"Tidak mungkin, Pangeran Chun akan kalah." 

'Menipu. Kamu tidak bisa menang. ' 

Dan hasil pertarungan tidak terduga untuk sedikitnya. Saat pedang qi Chun Yeowun 
melesat melewati Yuchan, sesuatu jatuh ke tanah. Itu adalah tangan kanan Yuchan. 

"Aaaaaaaargh!" 

Yuchan menjerit dan berlutut. Dia mengalami rasa sakit yang hebat yang membuatnya 
merasa seperti akan pingsan untuk menjaga harga terakhir terakhirnya, tetapi dia dalam 
kondisi yang sangat buruk. 

"Aku menang," kata Yeowun sambil menatap Yuchan. 

"T-tidak mungkin!" 

"Bagaimana dia kalah?" 

'Mustahil!' 

Yuchan kehilangan lengannya setelah hanya satu pertukaran formasi. Dan Yeowun 
memutar arah pedang yang awalnya menuju leher Yuchan, jadi Yeowun sebenarnya 
menyelamatkan nyawanya. 

"Aargh ...!" 

Darah menyembur dari luka di mana lengannya telah terputus. Wajah Yuchan mulai pucat. 
Dia dengan cepat menekan titik darahnya untuk menjaga kehilangan darah seminimal 
mungkin, tetapi dia dalam kondisi serius dan dia membutuhkan perhatian medis segera. 

"Pangeran!" 

Wu Gunpil dan anggota lain di tim Yuchan mencoba berlari mendekatinya, tetapi mereka 
harus berhenti saat pedang Yeowun qi mengarah ke lengan Yuchan yang lain. 
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"K-kamu!" 

"Berhenti. Anda mengambil satu langkah lagi, dan saya akan memotong lengannya yang 
lain juga. " 

"T-tidak!" 

Sepertinya Yeowun benar-benar akan melakukannya. Dia telah melakukan banyak hal jahat 
di masa lalu, jadi sepertinya Yeowun tidak menggertak. 

'B-dia mungkin benar-benar melakukannya!' 

Anggota Yuchan kemudian mundur. 

"Sekarang. Menepati janji. " 

Yeowun menatap wajah pucat Yuchan. Yuchan kemudian mendongak dengan ekspresi 
menyakitkan, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. 

"... Apa yang baru saja kamu lakukan?" 

"Melakukan apa?" 

"Bagaimana kamu bisa membuat formasi yang begitu kuat hanya dengan Seven Demon 
Sword?" 

Meskipun Seven Demon Sword berasal dari Sword Demon yang legendaris, itu masih hanya 
seni bela diri kelas atas. Pembentukan pedang Yeowun melampaui apa yang bisa dilakukan 
oleh keterampilan pedang itu. Skill Blade of Illusion, salah satu dari tiga skill blade teratas 
dalam kultus bukanlah tandingannya. 

"Mere ... Tujuh Iblis Pedang?" 

"...Ya!" 

"Jika itu adalah bagaimana kamu melihatnya, maka kamu memiliki jalan panjang untuk 
pergi sebelum berbicara tentang formasi." 

Yuchan bingung. Yeowun hanya berbicara kepadanya dengan cara yang sama bahwa 
Yuchan pernah berbicara dengan Yeowun pada hari itu. Tentu saja, Yuchan benar-benar 
tidak memahami keterampilan pedang lawan yang ditinggalkan oleh Pedang Iblis. Yuchan 
menjadi pahit. 

'... Aku berusaha keras untuk menjadi pewarisnya.' 

Sekarang semuanya hilang. Dia kalah dari Yeowun ketika dia memiliki kedua lengan dan 
sekarang hanya lengan kirinya yang tersisa. Selain itu, dia telah melatih keterampilan pisau 
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dengan lengan kanannya terutama, jadi ini berarti dia sekarang jauh lebih lemah. Tidak 
mungkin dia bisa bersaing dengan Chun Kungwun dari Klan Pedang. Yuchan kemudian 
menjadi marah. Yuchan mengertakkan gigi dan memerintahkan, "... Beri dia semua tag 
kuning." 

Anggota Yuchan menjadi muram. Jika mereka menyerah, maka mereka juga akan 
kehilangan hak untuk mengikuti tes ketiga. Namun, Chun Yuchan telah membuat janji jadi 
mereka harus menaatinya. 

"Chun Yeowun ... ugh ... jangan pikir ... ini akhirnya ..." 

Yuchan kemudian jatuh karena kehilangan darah. Dia memang kalah dan dia kehilangan 
banyak hal yang dia miliki, tetapi dia masih belum menyerah. Ini memberi harapan bagi 
para anggotanya juga. 

"Hmph!" 

Wu Gunpil mengambil tag kuningnya dan menyerahkannya kepada Yeowun sambil 
memelototinya. Gunpil kemudian memperingatkan, "Jangan kira ini ..." 

Sebelum dia bisa selesai, tangan Yeowun memukul perutnya. 

"AAARGH!" 

Gunpil meludahkan darah dan jatuh ke tanah kesakitan. Dia terengah-engah seolah-olah 
dia tidak bisa bernapas dan melihat ke atas dengan lemah. 

"Argh ... A-apa ini ... kita menepati janji!" 

"Saya tidak berjanji untuk berhenti setelah mendapatkan tag." 

"apa?" 

Gunpil terkejut. Yeowun kemudian menatap Yuchan dan berkata, "Saya mendapat 
pelajaran yang bagus dari dia. Uh ... apa itu? Jangan pernah meninggalkan jalan buntu? " 

Gunpil merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Yeowun sedang 
berbicara tentang Chun Yuchan memotong otot-otot Chun Yeowun palsu. Dia pada 
dasarnya mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan anggota Yuchan juga. 

"Kamu adalah orang jahat ... kami kalah tapi kamu masih ... UGH!" 

Yeowun meninju wajahnya sebelum dia bisa selesai, membuatnya pingsan. Yeowun lalu 
memelototi Gunpil dengan jijik. 

"Kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa? Dan itu membuat AKU jahat? Jangan beri 
aku omong kosong itu. " 
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Anggota Yuchan kemudian menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik 
dan bersiap untuk membela diri. Yeowun berteriak kepada anggota-anggotanya, "Kalahkan 
mereka dan patah tangan dan kaki mereka!" 

"Iya!" 

Anggota Yeowun dan para kadet dari kelompok ke-12 segera menyerbu masuk. 

"S-Sialan!" 

Ini adalah skenario terburuk bagi tim Yuchan. Pejuang terbaik mereka, Yuchan dan Gunpil, 
sudah pergi dan Jin Yu juga dalam kondisi yang buruk karena ia telah mengambil 
kerusakan internal dari pertukarannya dengan Yeowun beberapa waktu yang lalu. 

'Sialan! Saya tidak bisa melakukan ini sendirian! Kami sudah selesai! ' 

Satu-satunya prajurit tingkat master yang tersisa Ou Jiran mengertakkan gigi. Mereka kalah 
jumlah juga. Dan setelah beberapa menit, hampir berakhir. Semua anggota dalam tim 
Yuchan ditundukkan kecuali tiga atau empat yang melarikan diri ketika pertarungan 
dimulai. Yeowun tidak mengejar mereka karena mereka tidak setianya itu. 

"AAAARGH!" 

"KAKIKU!" 

Jeritan berlanjut saat Yeowun dan anggota-anggotanya mematahkan lengan dan kaki 
anggota Yuchan. Mereka juga tidak meninggalkan Ou Jiran, seorang gadis kadet. 

'Aaaaaaargh!' 

"Kita seharusnya tidak mencoba melawannya lagi!" 

Anggota Yuchan kehilangan semua keinginan untuk melawan ketakutan mereka, setelah 
lengan dan kaki mereka patah. Ketika semuanya sudah selesai, Yeowun memanggil Gallen 
yang mencoba mengirim semua musuh yang dikalahkan ke ruang medis. Yeowun 
kemudian memberinya dua tag kuning. 

"Bawa mereka." 

"I-ini ..." 

Gallen terkejut. Dia tidak berpikir Yeowun akan memberinya label kuning. 

"Mengapa?" 
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Dia dan kelompoknya telah mengambil bagian dalam menyerang Bakgi tadi malam, jadi dia 
tidak ingin menerima tag. Dia hanya ingin mengambil bagian dalam balas dendam terhadap 
Chun Yuchan. 

"Tag ini tidak berarti apa-apa bagiku." 

Yeowun sekarang memiliki total enam tag kuning. Satu dari Hou Jinchang, satu dari Ha 
Ilming, dan empat dari Chun Yuchan. Gallen heran. 

'Dia masih bisa menyimpannya untuk mengurangi kompetisi dan dia masih memutuskan 
untuk memberikan mereka ... orang ini berbeda.' 

Gallen dan kadet kelompok ke-12 terkesan. Gallen kemudian ragu-ragu. 

'Kami sekarang secara resmi musuh Klan Blade. Mungkin akan lebih baik bagi kita untuk 
membantu Pangeran Chun Yeowun menjadi pewarisnya. " 

Ko Wanghur memperhatikan keraguan Gallen dan menjadi tertarik. Wanghur-lah yang 
menyuruh Yeowun untuk melepaskan tanda kuning itu. Itu untuk membuat lebih banyak 
sekutu di kompetisi mendatang. 

"Semoga saja berhasil." 

Gallen dan para kadet memandang Yeowun dengan hormat dan kekaguman. Tetapi ini 
tidak cukup. Dan apakah itu berhasil? Semua sembilan belas taruna termasuk Gallen 
berlutut. 

"Apa ini?" Tanya Yeowun dengan tenang. Gallen dan para kadetnya kemudian meletakkan 
kepala mereka ke tanah dan berteriak, "Kami ingin mengikrarkan kesetiaan kami kepada 
Pangeran Chun! Terimalah kami! " 

Senyum tipis muncul di wajah Yeowun. 
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Chapter 82 
Babak 82: Bersambunglah (1) "Lengan saya!" 

"T-tulangku mencuat dari kakiku!" 

Ruang medis lebih sibuk dari biasanya. Masih beberapa hari lagi dari tes ketiga, tetapi ada 
banyak pasien, dan satu orang sangat senang tentang ini. 

"Terima kasih, Yeowun!" 

Itu sangat membosankan setelah Yeowun dikirim ke gua penjara, tetapi dia sekarang 
mengirim lebih banyak pasien setelah pembebasannya. Ada begitu banyak pasien sehingga 
dokter harus memilih yang mana yang harus dirawat terlebih dahulu. Dokter Baek 
Jongmeng merasa seperti berada di surga. 

"Aku akan pergi denganmu dulu." 

Itu adalah Chun Yuchan. Dia membutuhkan perhatian segera karena lukanya hanya diikat 
untuk menghentikan darah. Saat Jongmeng merawat luka sambil menyeringai, dan 
Instruktur Simong mengerutkan kening. 

'... Saya pikir dia aneh, tapi bagaimana dia bisa menyeringai pada siswa yang terluka?' 

Simong lalu membuang muka dengan jijik. Ada instruktur di ruang medis karena ada 
terlalu banyak pasien yang Jongmeng sendiri tidak bisa menangani mereka semua. Ada 
satu lagi bahagia di ruangan itu. Ohjong yang berasal dari tim Yeowun. 

'Menguasai!' 

Ohjong, yang bangun sekitar tengah hari, marah karena kehilangan label kuning. Dia juga 
khawatir tentang apa yang akan dipikirkan Yeowun tentang dirinya. Namun, semua 
kekhawatirannya menghilang dengan segera. 

"Hah!" 

Dia harus menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Kemarahannya padam ketika 
dia melihat Ha Ilming dan anggota-anggotanya bersama dengan Yuchan dan anggota-
anggotanya dibawa dengan cidera berat. 

'Tuan, saya akan melayani Anda selamanya!' Ohjong berpikir. Dia kemudian mendengar 
instruktur di antara mereka sendiri. 

"Dia benar-benar berbeda. Baru kemarin saya membawanya ke ruangan ini dengan 
kerusakan internal. " 
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Seorang instruktur yang terlihat berusia awal tiga puluhan berbicara. Itu adalah Hien Yun, 
instruktur termuda. Dia adalah instruktur yang membawa Yeowun ke ruang medis setelah 
tes pertama. Dia tidak pernah menduga bahwa Yeowun akan menjadi begitu kuat setelah 
waktu yang singkat. 

"Siapa yang akan tahu?" Simong menggelengkan kepalanya. Dia sangat terkejut ketika 
mendengar bahwa Yeowun telah membuat Hou Jinchang jatuh berlutut setelah hanya satu 
formasi. Dia bahkan tidak peduli untuk menonton perkelahian karena dia pikir Yeowun 
akan kalah, tetapi hasilnya tidak terduga. 

"Tidak ada yang bisa menebak hasil kompetisi ini." 

Chun Yuchan, salah satu dari dua kandidat yang paling mungkin, sekarang keluar dari 
kompetisi. Dia tidak memiliki kekuatan internalnya yang rusak seperti Chun Jongsum, tapi 
Chun Yuchan pasti akan lulus tes ketiga. 

"Yah, kita mungkin melihat beberapa peristiwa yang sangat tidak terduga kali ini." 

Kompetisi Waris. Ini adalah satu-satunya minat yang dimiliki semua orang karena ini 
berhubungan langsung dengan masa depan sekte. 

Namun ada satu orang yang tidak ada di ruang medis. Itu kadet ke-108, Ha Ilming, yang 
dibawa ke ruangan lain di jalan. Dia berada di Kepala kantor Akademi Iblis. 

"Hmm." 

Wali Kiri Lee Hameng mengerang ketika dia melihat Ha Ilming yang telanjang berbaring di 
depannya. Semua kulit Ha Ilming bermunculan dengan mengerikan. Ini hanya terjadi ketika 
darah mengalir mundur. 

"Ini pasti Pengembalian Aliran Darah." 

Pembuluh darah biasanya turun jika alirannya kembali normal, tetapi Ha Ilming pingsan 
bahkan sebelum dia bisa melakukan itu. Hameng menatap Ha Ilming dengan ekspresi 
serius di wajahnya dan meletakkan tangannya di dua titik darah. 

Tangan Hameng bersinar dan cahaya diserap ke dalam tubuh Ha Ilming. Segera, tubuh Ha 
Ilming mulai tersentak dan nadi mulai menggeliat. Segera, itu turun ketika aliran darah 
kembali normal. Kulitnya juga berubah normal dan Ha Ilming tiba-tiba bangun dan batuk. 

"Aaaarg .... Ugh ... Nngh ... " 

Ha Ilming batuk cukup lama dan menatap dirinya sendiri. 

"... Kenapa aku telanjang?" 

"Itu bukan masalah penting di sini." 
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"Hah?" 

Ha Ilming mendongak dan melihat seorang pria berambut merah berapi-api duduk di 
sebelahnya. 

"C-chief!" 

Ha Ilming segera bangun. Ilming tidak yakin mengapa dia ada di sini karena dia berkelahi 
dengan Yeowun sejauh yang dia ingat. Dia kemudian merasakan sakit kepala yang serius 
dan ingat kepalan tangan Yeowun yang menghancurkan kepalanya sebelum dia pingsan. 

"Kenapa saya disini?" 

"Akulah yang mengajukan pertanyaan." 

"H-huh?" 

"Bagaimana kamu belajar Pembalikan Aliran Darah?" 

Ha Ilming kemudian terkejut. Dia menatap dirinya sendiri, tetapi dia tidak melihat 
pembuluh darahnya. Lalu bagaimana Lee Hameng mengetahui tentang ini? 

"Ii ... tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Hmph." 

Lee Hameng menghela nafas. Dia kemudian menggerakkan tangannya untuk mengangkat 
sesuatu, dan kekuatan tak terlihat yang kuat melemparkan Ha Ilming ke udara. 

"HuuuuH ?!" 

Ha Ilming mencoba untuk melawannya dengan kekuatannya, tetapi perbedaan dalam 
kekuatan terlalu besar untuk Ha Ilming untuk menolak. 

"Kepala-C! Apa artinya ini!" 

"Hmph." 

Hameng lalu menjentikkan jarinya, memutar lengan kiri Ha Ilming seperti boneka kain 
dengan cara yang aneh. 

"AAAAAAAAAAARAR!" 

Ha Ilming berteriak, tetapi teriakan itu tidak meninggalkan kantor karena seluruh kantor 
dipenuhi dengan energi Lee Hameng. 
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"Kadet ke-108, Ha Ilming dari Klan Pedang Martial Merah. Tidak berafiliasi dengan klan 
lain secara resmi. Inilah yang Anda tulis saat mendaftar. " 

Ha Ilming menutup mulutnya. Dengan Art Pembalikan Darahnya terungkap, dia tidak bisa 
menumpahkannya lagi. 

"Kamu pikir kamu bisa menyimpannya dariku? Anda pikir Anda akan keluar dengan aman 
dengan seni terlarang ini? Dari siapa kamu belajar itu? " 

"..." 

Seni Pembalikan Aliran Darah dilarang dan sebagian besar buku telah dihancurkan. Jika Ha 
Ilming, bocah tujuh belas tahun, mengetahui seni yang telah dihapus puluhan tahun yang 
lalu, maka itu berarti seseorang telah mengajarinya. 

"Jika kamu tidak berbicara, maka seluruh klanmu akan menderita konsekuensinya." 

Kemungkinan Red Clan Martial Sword akan dicari bukti tentang seni terlarang. Ha Ilming 
tidak berbicara bahkan setelah ancaman seperti itu. 

"Jadi kamu ingin klanmu datang ke kehancurannya? Bodoh." 

Bentak Hameng, dan kali ini, kaki kanan Ilming dipelintir dengan aneh. 

"Aaaargh!" 

Ha Ilming menjerit kesakitan dan Lee Hameng berjalan mendekatinya. Dia kemudian 
meraih dagu Ilming dan memelototinya. 

"Aku adalah Guardian Kiri dari kultus. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu tentang Klan 
Pedang Martial Merah, salah satu dari dua kelompok Pedang Bayangan dari Klan Pedang? " 

'... Sialan.' 

Ha Ilming mengerutkan kening. Lee Hameng hampir tersenyum, tetapi Ha Ilming tiba-tiba 
mengunyah sesuatu dan darah merembes keluar dari mulutnya. 

"Tidak!" 

Dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Hameng mencoba membuka mulutnya dengan 
paksa, tetapi Ha Ilming juga membalikkan energi internalnya yang juga merupakan 
tindakan bunuh diri. 

'Untuk mati sebagai anjing dari klan terkutuk itu ...!' 

Mata Ha Ilming penuh amarah saat mati. Hameng mencoba menenangkan energinya untuk 
membuatnya tetap hidup, tetapi tidak ada gunanya. Ha Ilming menggigil dan segera mati. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

'Hmph ... jadi tidak akan ada jalan keluar.' 

Hameng menghela nafas dan mulai menulis sesuatu di atas kertas. 

Saat makan malam, ada sekitar lima puluh taruna menunggu di luar kafetaria. Kemudian 
mereka berteriak pada seorang kadet yang berjalan ke asrama. 

"Itu dia!" 

Para taruna kemudian mulai bergumam. 

"Dia di sini!" 

"Pangeran Chun Yeowun!" 

Semua kadet mengerang takjub ketika Yeowun mulai berjalan dengan lebih dari dua puluh 
lima kadet di belakangnya. 

"A-Aku yang pertama!" 

"TIDAK! Tetap sejalan! " 

"Siapa peduli! Pangeran!" 

Para kadet kemudian mulai bergegas ke Yeowun. 

"Hah?" 

Yeowun dan anggotanya menjadi terkejut. Semua kadet ini kemudian mendatangi mereka 
sehingga Hu Bong dan anggota lainnya menghalangi mereka untuk mendekati Yeowun. 

"Pindah! Saya ingin berbicara dengan Pangeran! " 

"Pangeran Chun!" 

"Tolong beri saya waktu untuk berbicara!" 

"Aku yang pertama!" 

Mereka mulai berdebat dengan diri mereka sendiri tentang siapa yang bisa berbicara 
dengan Yeowun terlebih dahulu. Ketika para kadet berusaha bergegas, Hu Bong memerah 
karena frustrasi dan berteriak. 

"Aargh! BERBARISLAH DI BARISAN!!!!" 
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Chapter 83 
Bab 83: Dapatkan sejalan (2) 'Hah?' 

'Siapa itu?' 

Para kadet semua terdiam ketika Hu Bong mulai berteriak. Dia memerah ketika semua 
orang menaruh perhatian padanya, tetapi Hu Bong masih terus berbicara. 

"Jika kamu ingin berbicara dengan tuanku, berbarislah sesuai urutan kedatanganmu!" 

Para kadet kemudian mulai membentuk barisan karena malu. Hu Bong cukup berbakat 
dalam mengendalikan situasi yang canggung. Ko Wanghur dan Ja Wumin tersenyum. Hu 
Bong melakukan ini sebelumnya juga tanpa dia menyadari bahwa dia bisa menangani hal-
hal semacam ini dengan baik. 

"Semua orang ini ... kamu pikir itu untuk bergabung dengan tim?" Tanya Wumin. 

Ko Wanghur mengangguk. Lima puluh taruna ini tidak seperti jumlah yang pernah mereka 
lihat sampai sekarang. Tampaknya sebagian besar taruna tanpa pemimpin telah datang. 

"Rumor menyebar dengan cepat." 

Dugaan Wanghur akurat. Dengan anggota kadet yang berkurang, semua orang tahu apa 
yang dilakukan orang lain dan rumor seperti ini menyebar dengan cepat. Semua orang tahu 
bahwa Chun Yuchan telah kalah. 

'Dia bahkan mematahkan lengan dan kaki anggota taruna ke-5!' 

'Itu berarti dia memenangkan persaingan melawan Chun Yuchan!' 

'Tunggu, bukankah itu berarti Chun Yeowun telah memenangkan segalanya saat ini?' 

Rumornya sekarang sangat berbeda. Chun Yeowun telah membuktikan dirinya berkali-kali 
dan sekarang dianggap sebagai calon yang mungkin untuk ahli waris. Kadet di bagian 
paling depan berlutut dan berteriak ke arah Yeowun. 

"Pangeran Chun! Saya kadet ke-71 Uhm Subjung! Aku ingin membantu!" 

"Dia berlutut?" 

Kadet di belakang terkejut. Dengan yang pertama berlutut, taruna lainnya mulai berlutut 
dan menyuarakan keinginan mereka untuk bergabung. Tapi tidak semua dari mereka ada 
di sini untuk bergabung dengan kelompok Yeowun. Beberapa kadet baru saja datang untuk 
melihat apakah ada tempat tersisa bagi mereka ketika mereka mendengar bahwa Yeowun 
sekarang memiliki total enam tag kuning. Chun Yeowun mengerutkan kening. 
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"Apakah mereka?" 

Rumor ini disebarkan oleh anggota Chun Yuchan yang telah melarikan diri dari 
pertarungan. Hari ini adalah hari terakhir bagi para pemimpin tim untuk ditugaskan 
sehingga mereka menyebarkan desas-desus untuk menargetkan Chun Yeowun. 
Berlawanan dengan harapan mereka, orang-orang memohon untuk dibawa ke dalam 
kelompok Yeowun. Butuh beberapa saat bagi semua lima puluh kadet untuk menyebutkan 
nama dan niat mereka. 

Matahari terbenam dan sudah malam. Tidak ada tempat yang cukup untuk semua orang 
dan satu-satunya niat Yeowun adalah untuk membawa anggota yang akan tinggal 
bersamanya selamanya. Yeowun berbicara kepada mereka dengan sopan. 

"Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua karena ingin bergabung dengan timku, 
tapi aku punya sesuatu yang ingin aku beritahukan kalian semua terlebih dahulu." 

Yeowun kemudian mulai menjelaskan, seperti ketika Ko Wanghur dan yang lainnya 
pertama kali datang kepadanya. Dia hanya ingin orang yang akan bergabung dengannya 
untuk pertempuran di masa depan, bukan hanya ujian. 

"... Jadi, aku ingin orang-orang yang akan memimpin iblis setan baru bersamaku. Kami akan 
berjalan bersama di jalan berbahaya ini. Jika Anda tidak mau, saya minta maaf tetapi saya 
harus menolak tawaran Anda. " 

Yeowun membungkuk pada akhirnya. Para kadet kemudian mulai bergumam pada diri 
mereka sendiri dan mereka mulai pergi satu per satu. Para kadet yang hanya ingin 
bergabung untuk ujian pergi tanpa ragu-ragu. Berbeda dengan apa yang diharapkan pada 
awalnya, tidak banyak yang memutuskan untuk pergi. Sebanyak dua puluh enam kadet 
masih tertinggal. 

Kadet ke-508 Yu Paran yang berlutut dengan satu sujud membungkuk untuk berbicara. 

"Aku ingin bergabung pada awalnya hanya untuk ujian, tetapi aku berubah pikiran setelah 
mendengarkanmu. Tolong ambil saya. " 

Dan itu bukan hanya Yu Paran. Sebanyak delapan kadet berubah pikiran setelah 
mendengarkan Yeowun. 

"Ya Tuhan ... apakah itu Mun Ku?" 

Ja Wumin terkejut melihat salah satu taruna yang tersisa. Itu adalah taruna ke-408 Mun Ku 
yang berasal dari Klan Tinju Naga. Mun Ku adalah pemimpin kelompok yang diikuti Ja 
Wumin selama ujian kedua, jadi dia mengenalnya. Dia tidak tahu bahwa Mun Ku ada di sini 
karena dia diam-diam tinggal di tengah-tengah taruna lain. 

"Kenapa dia ada di sini?" 
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Mun Ku adalah salah satu dari sepuluh kadet kuat di akademi. 

"Kenapa dia tidak punya label kuning?" 

Ini tidak masuk akal. Mun Ku sudah menjadi prajurit tingkat master yang berpengalaman 
yang seharusnya mendapatkan tanda kuning. Mun Ku kemudian mendatangi Yeowun dan 
bertanya, "Pangeran Chun, bisakah aku bicara denganmu?" 

"Mun Ku?" 

Yeowun juga memperhatikannya selama salah satu tes, jadi tahu siapa dia. Namun, Mun Ku 
pincang saat bangun. 

"Kamu punya enam tag, kan?" 

Yeowun mengangguk. Mun Ku lalu mengangkat alisnya dan berbicara dengan amarah dan 
kepahitan. 

"Salah satunya adalah milikku." 

Yeowun mengerutkan kening pada klaim aneh seperti itu. Mun Ku melanjutkan, "Tag saya 
diambil oleh Chun Yuchan dari Blade Clan." 

Mun Ku kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia telah mengambil tanda 
kuning pada hari ketiga, tetapi Yuchan datang kepadanya dan menyuruhnya bergabung 
dengan grupnya. 

'Maafkan saya. Saya tidak memihak siapa pun. " 

Mun Ku menolak tetapi Yuchan mendekatinya dua kali lagi untuk memintanya bergabung. 
Mun Ku masih menolak tawaran itu. 

"Dia kemudian memintaku untuk berduel." 

Yuchan bersikeras dan tidak mundur, dan akhirnya Mun Ku kehilangan duel. Yuchan patah 
kaki kiri dan lengan kanannya dan mengancamnya untuk bergabung dengan tim Yuchan 
jika dia tidak ingin gagal dalam ujian. 

"Bajingan gila." 

Bakgi meludah ketika mendengarkan cerita Mun Ku. 

"Aku akan membalas dendam padanya setelah aku bergabung dengan kelompok lain dan ... 
dan ..." 

Mun Ku menangis. 
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"Tidak ada yang mau aku dengan tangan dan kakiku yang patah!" 

Dia pikir dia akan bisa bergabung dengan yang lain karena dia masih seorang pejuang 
tingkat master, tetapi para pemimpin kelompok lainnya menolaknya dengan dingin, 
mengatakan bahwa Mun Ku harus sembuh terlebih dahulu. 

"Satu kelompok menerima saya, tetapi saya diusir setelah satu jam. Saya kemudian 
mengetahui bahwa Chun Yuchan mengirim salah satu anak buahnya untuk memberi tahu 
kelompok lain agar tidak menerima saya. " 

Mun Ku kemudian menjadi marah pada seseorang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 

"Jadi, aku ingin membalas dendam begitu aku sembuh ... aku tidak peduli dengan tes ketiga 
lagi ... dan saat itulah aku mendengar apa yang kamu lakukan." 

Mun Ku bisa mendengar kejatuhan Chun Yuchan hanya satu menit setelah keputusannya. 

"Tapi aku tidak yakin apakah aku berhak bahagia." 

Dia merasa baik bahwa Chun Yuchan kesakitan, tetapi sepertinya dia tidak memenuhi 
keinginannya karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Mun Ku menghela nafas dan 
menatap Yeowun. 

"Jadi, dengan itu, aku ingin kamu menerimaku." 

"Hah?" 

Yeowun mengerutkan kening. Dia mengerti Mun Ku berada di tempat yang buruk, tetapi 
tentang apa ini? Mun Ku kemudian berlutut dengan kaki lemas. 

"...Maafkan saya. Depresi saya membuat saya mengatakan hal-hal aneh. Saya hanya 
meminta Anda untuk menerima saya ... tidak menghakimi saya dengan tangan dan kaki 
saya yang patah. " 

Mun Ku ada di sini untuk bertemu Yeowun sebagai pilihan terakhirnya. Jika Yeowun tidak 
menerimanya, maka Mun Ku tidak punya cara selain gagal dalam tes ketiga. Ja Wumin 
kemudian mengirim pesan telepati ke Yeowun. 

[Tuan-master! Anda harus menerima Mun Ku!] 

Yeowun menjadi penasaran dan Wumin mengiriminya pesan lain. 

[Mun Ku adalah cucu dari Penatua ke-9, Mun Yun! Salah satu dari dua belas penatua dari 
sekte kami!] 
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Chapter 84 
Bab 84: Pelajari Pedang Tujuh Setan (1) Tidak termasuk Tuhan, para penatua di Sekte tidak 
ada duanya dalam hal peringkat dalam Sekte Iblis. Ada total dua belas penatua, dan prajurit 
yang kuat atau pemimpin klan yang kuat dipilih untuk menjadi penatua. Ada beberapa 
pengecualian, terutama dari tempat tertua ke enam. Bintik-bintik ini diturunkan dalam 
enam klan. Namun, itu tidak berarti bahwa para penatua itu lemah. Keenam klan selalu 
bersaing untuk melahirkan Tuhan baru, sehingga mereka selalu lebih kuat daripada 
kebanyakan. 

Selain enam penatua itu, enam pemimpin lainnya adalah mereka yang dipilih untuk 
menjadi pemimpin karena kekuatan mereka sendiri. 

Penatua ke-9 Mun Yun adalah anggota klan tingkat tinggi yang disebut Klan Tinju Naga. Dia 
telah melayani dalam Perang Iblis-Keadilan masa lalu dan mencapai banyak prestasi yang 
memungkinkannya untuk menjadi penatua. Mun Yun kemudian mendukung klannya untuk 
menjadi klan yang kuat yang hampir sama kuatnya dengan enam klan itu sendiri. Jadi, 
keenam ahli waris itu bertanya pada Klan Tinju Naga terlebih dahulu. 

Chun Kungwun dari Sword Clan, Chun Wonryou dari Lust Clan, Mukeum of Loyal Clan, dan 
Yuchan semua menghubungi Mun Ku beberapa kali setelah tes pertama, tetapi Mun Ku 
menolak setiap tawaran. Ini adalah untuk tidak memihak salah satu klan untuk kompetisi 
yang akan datang karena Dragon Fist Clan tidak ingin bertarung melawan salah satu klan 
dengan berpihak pada yang lain. Mun Ku telah bergabung dengan akademi untuk 
meningkatkan kekuatannya dan membuktikan dirinya. 

Inilah mengapa Ja Wumin bersikeras memberi tahu Yeowun untuk membawa Mun Ku 
masuk. 

'Hmm ...' 

Mun Ku memiliki potensi, tetapi Yeowun menginginkan anggota, bukan hanya kekuasaan. 
Dari caranya berbicara, sepertinya Mun Ku menawarkan diri untuk mengikuti tes saja. 

"Apakah kamu mengatakan kamu akan memihak saya? Atau apakah Anda hanya ingin 
menjadi anggota grup? ' 

Mun Ku ragu-ragu. Dia mencoba menjelaskan ceritanya untuk masuk tanpa menyebutkan 
niatnya, tetapi dia tidak berharap Yeowun untuk menanyakannya lagi secara langsung. 

'Ku. Anda harus tetap netral bahkan di akademi. Namun, kita sebagai manusia mungkin 
mengubah pikiran kita. Jika Anda menemukan seseorang yang benar-benar ingin Anda 
layani, maka perhatikan baik-baik dia dan menilainya dengan cermat. " 
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Itu yang dikatakan kakeknya sebelumnya. Jika Mun Ku melayani Yeowun, maka dia ingin 
tahu lebih banyak. Namun, dia masih membutuhkan ketua kelompok untuk tidak gagal 
dalam ujian. Mun Ku berpikir sejenak dan berkata, "Hmm... Pangeran, dapatkah aku 
berpikir untuk bergabung denganmu setelah aku bergabung dengan tim terlebih dahulu? 
Tidak akan lama. " 

Kedengarannya seperti Mun Ku ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu dan berpikir 
kemudian. Yeowun menggelengkan kepalanya. Jika dia membiarkan ini terjadi, maka dia 
akan menerima setiap kadet lainnya. 

"Benarkah? Lalu aku menolak. " 

"Hah?" 

Mun Ku menjadi kaget. Dia tidak berpikir Yeowun akan menolak saat itu juga. Ja Wumin 
juga kaget dan cepat berlari ke Yeowun. 

"M-master. Dia telah melewati masa-masa sulit. Kenapa kamu tidak memikirkannya? " 

Dia kemudian mengirim pesan telepati untuk membujuk Yeowun. 

[Menguasai! Kami akan menyesal jika kami tidak mengambil seseorang seperti Mun Ku! 
Setiap pangeran menginginkannya!] 

Akan lebih mudah untuk membujuk Mun Ku setelah membiarkannya bergabung. Ko 
Wanghur juga tampaknya setuju dengan gagasan itu dan mengirim pesan. 

[Guru, jika seorang kadet tingkat pemimpin kelompok berlutut, maka kemungkinan dia 
akan bergabung dengan kita untuk tujuan yang lebih besar. Mungkin kita harus membuat 
pengecualian dan ...] 

Yeowun menggelengkan kepalanya. 

"Aku tidak bisa membuat pengecualian untuk keadaan apa pun." 

Pilihan Yeowun benar. Dia harus berdiri dengan kata-katanya yang dia katakan di depan 
semua orang. 

'Tidak...!' 

Mun Ku mulai panik. Dia tertatih-tatih ke Yeowun dan memohon padanya. 

"P-pangeran. Bisakah Anda memberi saya setidaknya tiga hari? " 

"Tidak." 

"Tidak? T-lalu bagaimana kalau dua hari? Saya perlu waktu untuk berpikir ... " 
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Yeowun mengerutkan kening. Dia telah menolak, tetapi mengapa dia sangat ingin 
bergabung dengannya? Tampaknya aneh bahwa seorang cucu dari seorang penatua 
memohon untuk bergabung dengannya. 

"Mengapa kamu ingin bergabung dengan tim saya?" 

"Itu ..." 

Yeowun memesan Nano. 

"Nano, analisis otot-otot wajah." 

[Menganalisa...] 

Yeowun kemudian melihat Augmented Reality diaktifkan melalui matanya. Garis-garis 
putih mengunci wajah Mun Ku saat Mun Ku mulai berbicara. 

"Itu ... karena aku ingin melihat pria seperti apa kamu agak lama." 

Matanya tidak berbohong. Namun, hasil yang datang tidak terduga. 

[Kesalahan.] 

Cahaya putih memerah di wajah Mun Ku. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

[Tidak dapat menganalisis entitas.] 

'Mengapa?' 

[Permukaan wajah Entity telah ditutupi oleh kulit buatan, sehingga menyembunyikan otot-
otot.] 

Garis putih kemudian menggambar lingkaran di belakang wajah Mun Ku dan memperbesar 
sehingga Yeowun bisa melihatnya dengan cermat. Kulitnya agak berbeda di bagian 
belakang telinga dengan garis-garis samar. 

'Apakah itu Masker Wajah Buatan?' 

Masker Wajah Buatan dibuat oleh kulit binatang atau dengan menggunakan kulit manusia 
asli untuk membuat wajah lain untuk dipakai pada wajah seseorang. Itu diciptakan dengan 
keahlian sedemikian rupa sehingga prajurit yang bahkan tidak berpengalaman bisa 
menyadarinya. Namun, mudah bagi Nano untuk melihatnya. Membuat topeng semacam itu 
membutuhkan keterampilan pengalaman tinggi dan hanya ada tiga orang yang diketahui 
bisa membuatnya di semua Wulin. Salah satunya adalah Penatua ke-12, Huan Yi, atau 
Seribu Wajah. 
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"Kenapa dia menyembunyikan wajahnya?" 

Yeowun kemudian menjadi lebih curiga pada Mun Ku. Saat itulah suara Nano berdering di 
dalam kepala Yeowun. 

[Menganalisis tubuh. Entitas tersebut diidentifikasi sebagai perempuan berusia lima belas 
hingga tujuh belas tahun.] 

'Apa? Seorang gadis?' 

Mata Yeowun membelalak. Jadi, sebenarnya itu adalah gadis yang bersembunyi di bawah 
topeng anak laki-laki. Mun Ku memang berbicara sedikit seperti seorang gadis, tetapi 
sepertinya tidak pada tempatnya. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Mun Ku bingung saat Yeowun terus menatapnya. Belum lagi, Yeowun menatap leher dan 
telinganya. 

'Apakah dia? ...tidak. Itu tidak mungkin.' 

Bahkan Wali Kiri Lee Hameng tidak tahu bahwa dia mengenakan topeng, jadi tidak 
mungkin Yeowun bisa mengenalinya. Yeowun kemudian bergumam dengan ekspresi 
bingung, Kamu ... seorang gadis ... " 

"Haiiiek!" 

Mun Ku kemudian memerah merah dan membungkuk panik dan berteriak, "A-AKU INGIN 
BERGABUNG, KAMU PRINCE! SAYA TIDAK PERLU BERPIKIR! TOLONG KAMU! " 

'Hah?' 

Para kadet bingung oleh perubahan pikiran yang tiba-tiba. Mata Mun Ku menangis saat dia 
menatap Yeowun. Dia penasaran mengapa dia ingin menyembunyikan jenis kelaminnya 
dengan sangat buruk, bahkan ke titik di mana dia perlu mengubah sikapnya membutuhkan 
lebih banyak waktu. 

[A-Aku akan jelaskan nanti secara pribadi.] 

Yeowun menghela nafas pada pesan Mun Ku dan mengangguk. Ja Wumin tersenyum 
girang. Dia tidak ingin kehilangan individu berbakat seperti Mun Ku. 

"Mun Ku! Lama tidak bertemu!" 

"Y-ya, lama tidak bertemu, Wumin." 
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Mun Ku menjawab Ja Wumin, tetapi dia merasa tidak enak untuk Yeowun menyadari 
sesuatu yang telah dia rahasiakan sejak lama. 

"Selamat datang. Saya Ko Wanghur. " 

"Aku Bakgi." 

"Aku Hu Bong." 

Anggota Yeowun menyambut Mun Ku dengan sepenuh hati. Ada anggota lain yang 
bergabung juga. Dengan dua puluh enam kadet baru, kelompok Chun Yeowun adalah 
kekuatan terbesar di akademi, dengan jumlah total lima puluh tiga anggota. 

"Aku punya banyak sekarang." 

Dia perlu membentuk grup baru sekarang. 

"Kita perlu membentuk kelompok baru dengan sebanyak ini orang. Yang saya daftar adalah 
pemimpin grup. " 

"Ya pak!" 

Para kadet merasa penasaran. Keputusan Yeowun di sini berarti bahwa orang-orang itu 
adalah pelayan terpercaya Yeowun. 

"Pertama, Ko Wanghur." 

"Ya tuan." 

"Kedua, Bakgi." 

Bakgi adalah seorang pejuang yang kuat. Yeowun berpikir untuk memberikan taruna keras 
Bakgi yang kadang-kadang sulit diatur, tetapi Bakgi jelas memenuhi syarat untuk 
menangani mereka. 

"Ketiga, Hou Sangwha." 

"Ya tuan!" 

"Jaga taruna gadis itu." 

Dari memikirkan pelatihan kelompok atau asrama, Yeowun berpikir bahwa perempuan 
perlu bersama perempuan dan Hou Sangwha adalah yang terbaik dalam kelompok 
perempuan. Sekarang, dua tag tersisa. 

"Selanjutnya, Gallen." 
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"Hah?" 

"Kamu juga memimpin salah satu kelompok." 

Yeowun memberi tag pada Gallen karena mantan taruna kelompok ke-12 mengikuti kata-
kata Gallen lebih dari siapa pun. 

"Terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik." 

Gallen, yang tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan seperti itu, membungkuk pada 
Yeowun. 

"Akhirnya... 

Yeowun menoleh ke Hu Bong. Anggota baru menjadi bingung karena tidak satupun dari 
mereka berpikir Hu Bong akan menjadi pemimpin. Tetapi tujuh anggota asli tahu Hu Bong 
untuk kesetiaannya sehingga mereka tidak berpikir itu aneh. Tapi Hu Bong berteriak 
sebelum Yeowun bisa berbicara. 

"Menguasai! Aku harus tetap di sisimu setiap saat! " 

"Saya melihat." 

Tag terakhir kemudian pergi ke Ja Wumin. Ada prajurit yang lebih kuat di sini seperti Yu 
Paran, tetapi mereka belum memenangkan kepercayaan Yeowun. 

Setelah membentuk tim baru dan makan malam, Yeowun bertemu dengan Mun Ku 
sendirian di belakang gedung ruang pelatihan. Mun Ku merah karena malu. 

"Mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah seorang wanita?" 
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Chapter 85 
Babak 85: Pelajari Pedang Tujuh Setan (2) "Saya melakukan upaya yang layak untuk hal ini. 
Itu salah satu maha karya saya. Anda bisa menggunakannya setidaknya selama lima tahun 
jika merawatnya. ' 

Itu adalah apa yang dikatakan Penatua ke-12 Huan Yi kepadanya ketika dia 
memberikannya kepadanya. Itu dibuat dari kulit babi dan berbagai bahan lain yang dibuat 
untuk menahan sebagian besar guncangan. Itu bahkan mengubah warna kulit ketika Huan 
Yi mengerjakan sihirnya. Dia perlu melepasnya setiap hari untuk membiarkan udara 
mengalir dan itu membutuhkan lem baru, tetapi Mun Ku dengan senang hati 
mengambilnya. 

'Bagaimana dia tahu? Anda memberi tahu saya bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya! 
' 

Huan Yi mengklaim bahwa tidak ada yang bisa menyadari bahwa itu adalah topeng. Namun 
Yeowun melihat melalui itu dan bahkan menemukan bahwa dia adalah seorang gadis. 

'Haruskah saya mengatakan bahwa saya terlalu jelek sehingga saya harus 
menyembunyikan wajah saya ...? Tidak, itu terlalu bodoh. " 

Alasan itu tidak menjelaskan mengapa dia harus menyembunyikan jenis kelaminnya. Dari 
apa yang dia alami, Chun Yeowun sepertinya bukan tipe yang bisa memercayai orang lain 
dengan mudah. 

Wajahnya berubah dari satu ke yang lain dengan berbagai ekspresi dan dia segera menjadi 
depresi dan Yeowun mengerutkan kening. Emosi Mun Ku terlihat jelas di wajahnya, seperti 
halnya Hu Bong. Mun Ku lalu menatap Yeowun dengan mata memohon. 

"Pangeran! Tolong jangan beri tahu siapa pun tentang ini! " 

"... Bukannya kamu akan diusir jika yang lain tahu. Kenapa kamu menyembunyikannya? " 

Demonic Cult menghargai kekuatan. Tidak masalah jika orang yang memegang kekuatan 
itu laki-laki atau perempuan. 

"Apakah Anda memiliki bekas luka di wajah Anda? Atau kamu terlalu jelek atau apa? " 

"..." 

Mun Ku menjadi tercengang. Dia pikir Yeowun tidak akan mempercayai alasan seperti itu, 
tapi karena dia bertanya dengan sangat serius, sepertinya Yeowun berpikir itu adalah 
alasan yang masuk akal. Mun Ku menghela nafas, "Wah ... Pangeran, berjanjilah padaku." 
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"Janji?" 

"Bahwa kamu tidak akan pernah mengatakan ini kepada siapa pun! Pernah!" 

"...Baik." 

Yeowun menjawab dengan ragu. Mun Ku kemudian bersandar di dinding dengan kaki 
lemas dan mulai berbicara. 

"Wajah ini adalah wajah saudara kembarku." 

"Apa?" 

Mun Ku adalah saudara kembar. Dia memiliki seorang saudara lelaki bernama Mun Yu yang 
merupakan pemimpin masa depan klannya. Ayah mereka, Mun Sung, terbunuh tepat 
sebelum si kembar dilahirkan oleh Pasukan Jahat. Setelah mengalami kejutan seperti itu, 
ibu mereka kesulitan melahirkan. 

"Ibu meninggal saat aku melahirkan adikku." 

'Ah...' 

Yeowun menyadari bahwa dia dibesarkan tanpa orang tuanya. Yeowun merasa lebih 
simpatik karena dia juga tidak memiliki orang tua. 

"Adikku selalu lemah karena dia tidak diberi kelahiran yang layak." 

Tidak seperti Mun Ku, yang keluar pertama kali secara normal, Mun Yu lahir dengan cacat 
karena sakit mental. Sangat mengejutkan bagi Mun Yun yang baru saja kehilangan 
putranya. Dia sekarang memiliki seorang cucu yang sakit mental yang merupakan satu-
satunya yang dapat menggantikan keluarga itu. Sangat disayangkan bagi Klan Tinju Naga 
yang selalu memiliki seorang pria untuk memimpin keluarga. 

Mun Yun kemudian menyembunyikan fakta bahwa cucunya sakit jiwa. Dia berusaha sangat 
keras untuk menyembuhkan cucunya, tetapi tidak ada yang berhasil. 

"Kakek sangat sedih." 

Dia nyaris tidak membuat klannya kuat seperti itu dari enam klan, tetapi tidak ada yang 
bisa menggantikannya. Tidak seperti Mun Yu, bakat Mun Ku di seni bela diri sangat 
mengejutkan. Dia telah mencapai tingkat master tepat ketika dia baru berusia enam belas 
tahun, dan Mun Yun senang dan sedih pada saat yang sama. 

"Dan saat itulah waktunya untuk bergabung dengan akademi semakin dekat." 

Mun Yun ragu-ragu. Semua klan diminta untuk mengirim siswa untuk bergabung dengan 
akademi, tetapi dia tidak bisa mengirim Mun Yu, yang hampir tidak bisa berbicara. Jika dia 
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mengirim cucunya sebagai gantinya, itu sama dengan mengatakan bahwa cucunya 
memiliki masalah. 

"Apakah ada alasan untuk tidak mengungkapkan penyakit saudaramu?" Tanya Yeowun 
karena dia bingung. Menurutnya, masalah itu akan terungkap cepat atau lambat. 

"... Keenam klan ingin membawa klan kita di bawah sayap mereka." 

Keenam klan selalu bersaing dengan kekuatan yang sama di antara mereka. The Wise Clan 
adalah yang terkuat saat ini, tetapi memiliki Dragon Fist Clan akan cukup untuk 
membalikkan keadaan. 

"Mereka selalu bertanya kepada kita, dan jika mereka menyadari apa yang terjadi pada kita 
... Ugh." 

Mun Ku merengut. Jika satu-satunya penerus Dragon Fist Clan sakit mental, akan mudah 
untuk mengambil seluruh klan di bawah mereka dengan menikahkan Mun Ku sebagai 
gantinya. 

'Saya melihat.' 

Yeowun mengangguk penuh pengertian. 

"Jadi, kakek menyatakan netral untuk melindungi klan kita." 

Penatua ke-9 ingin menjaga agar klannya tidak terserap ke dalam salah satu dari enam 
klan. Mun Ku kemudian memberinya ide yang mengejutkan. 

"Aku bilang padanya aku akan bergabung dengan akademi sebagai siswa laki-laki." 

Dia juga tahu tentang situasi klannya, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan 
akademi menggantikan kakaknya. 

"Jika aku berpura-pura menjadi kakakku dan berhasil di akademi, keenam klan setidaknya 
tidak akan mencoba mempermainkan kita." 

Mun Yun awalnya tidak menginginkannya. Tapi dia segera bertanya kepada temannya, dan 
satu-satunya yang tahu tentang detail klannya, Penatua ke-12 Huan Yi untuk 
menjadikannya topeng, dan begitulah dia ada di sini sekarang. 

Namun, masalahnya adalah dia tidak menggunakan nama kakaknya. Ini sebagai tindakan 
pencegahan kalau-kalau jenis kelaminnya terungkap sehingga klan atau kakaknya tidak 
akan disalahkan. 

"Jadi, ini yang terjadi." 
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Yeowun kemudian kehilangan semua kecurigaan yang dia miliki tentangnya. Untuk 
pertama kalinya, ia sepenuhnya memahami masalah orang lain. 

"Dia sangat serius." 

Mun Ku menyeringai pada Yeowun, yang serius mendengarkan ceritanya. 

"Kurasa itu menjelaskan topengku?" 

Yeowun mengangguk. Mun Ku juga merasa sedikit lega setelah menceritakan rahasianya 
kepada seseorang. Dia kemudian menekankannya lagi. 

"Pangeran, kamu benar-benar harus menjaga rahasia ini." 

"...Ya." 

"Kamu harus menyimpannya! Silahkan!" 

Mun Ku memiliki aksen yang sangat kekanak-kanakan, tetapi dia memiliki wajah dan suara 
anak laki-laki. 

"Apakah kamu mengubah suaramu juga?" 

Mun Ku sengaja berbicara dengan suara serak untuk meniru suara anak laki-laki. Dia 
tersenyum dan mengubah suaranya menjadi suara yang lebih tinggi dan lebih halus. 

"Tentu saja. Saya tidak bisa memberi tahu siapa pun, Anda tahu? " 

Yeowun terkejut. Itu pasti suara seorang gadis. 

"Tapi membuat suara bocah ini membuat tenggorokanku kering." 

Itu sebabnya Mun Ku tidak banyak bicara jika dia bisa. 

"Jauh lebih baik berbicara dengan suaraku sendiri. Heh. " 

Dia tersenyum dan Yeowun juga balas tersenyum. 

"Hah? Oh tidak!" 

Mun Ku kemudian menatap malam yang gelap dan mulai mengeluarkan sesuatu dari 
sakunya. Itu adalah botol kecil. 

"Saya hampir lupa." 

"Hah?" 
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"Sudah waktunya aku menempelkan lem di topeng. Saya lupa saat berbicara dengan Anda. 
" 

"Apakah itu lemnya?" 

"Ya. Ini sangat melelahkan, Anda tahu. Saya harus merekatkannya setiap malam atau 
mungkin akan lepas. " 

"Oh." 

Topeng yang terbuat dari Huan Yi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak terasa 
canggung saat memakainya, tetapi selalu membutuhkan perekatan yang konstan. 

"Sangat sulit untuk menempelkan ini pada diriku dengan tanganku yang patah. Setidaknya 
ada sisi positif dari sesuatu. " 

Dia kemudian mengambil bagian ujung topeng dan menariknya dari wajahnya. Topeng 
kemudian direntangkan seperti karet dan dikupas, mengungkapkan apa yang ada di 
bawahnya. 

"Ah..." 

Yeowun menghela napas takjub tanpa disadari. Dia memiliki wajah putih bersih dengan 
mata besar, berkilauan, dan bibir merah muda kecil. Kecantikannya bersinar di bawah 
sinar bulan dan itu bahkan membuat Chun Yeowun, yang acuh tak acuh terhadap orang 
lain, terpesona. 

"Sini! Angkat dengan kedua tangan Anda. " 

"Hah? Seperti ini?" 

"Ya!" 

Yeowun mengangkat tangannya dan Mun Ku menempatkan topengnya di sana. Dia 
kemudian membuka botol dan mulai menyebarkan lem pada permukaan bagian dalam 
topeng. 

"Lihat betapa menyebalkannya itu? Hehe." 

Dia tersenyum dan Yeowun memerah. Itu adalah pertama kalinya Yeowun berpikir bahwa 
seseorang dengan lawan jenis itu cantik. Yeowun, bagaimanapun, tidak tahu apa emosi ini, 
jadi dia segera kembali ke ekspresi normalnya. 

"Kita mulai. Terima kasih." 
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Ku selesai menempelkannya kembali dan meletakkan topeng di wajahnya lagi. Sepertinya 
agak sulit untuk meletakkannya di wajahnya dengan satu tangan, jadi Yeowun harus 
membantunya. Segera, Ku kembali mengenakan wajah kakaknya. 

"Aku melakukannya dengan cepat, terima kasih untukmu. Ada baiknya seseorang 
mengetahui rahasiaku. Heh. " 

Ku berbicara sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya kepada Yeowun, "Seperti yang 
Anda lihat, saya tidak bisa berlatih sekarang karena saya terluka. Apakah Anda akan 
berlatih di ruang pelatihan? " 

"Ya." 

"Lalu aku akan kembali ke asrama dan beristirahat untuk hari ini. Oh, berapa nomor 
kamarmu? " 

"Aku tinggal di kamar ke-7 di gedung ke-4." 

"Aku akan memindahkan barang-barangku ke kamarmu kalau begitu sekarang aku ada di 
kelompokmu. Sampai jumpa." 

Ku kemudian tertatih-tatih ke arah asrama. Yeowun kemudian bergerak untuk berjalan 
menuju ruang pelatihan ketika sebuah pemikiran melanda dirinya yang membuatnya 
berhenti di jalurnya. 

"Tunggu ... dia perempuan." 

Ku adalah seorang gadis, dan dia sekarang akan datang untuk tinggal di asrama laki-laki. 
Yeowun bertanya-tanya bagaimana ia harus menangani ini. 
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Chapter 86 
Babak 86: Pelajari Pedang Tujuh Setan (3) Larut malam, Chun Yeowun akhirnya punya 
waktu untuk berlatih di ruang pelatihan pribadi untuk waktu yang lama sebelum dia puas. 
Dia belajar bahwa memiliki tempat yang baik untuk berlatih daripada gua yang gelap dan 
lembab cukup penting. Ketika dia keluar, Hu Bong dan para kadet lainnya sedang 
menunggunya. 

"Menguasai." 

Tidak semua dari mereka menunggu karena terlalu sulit untuk berjalan dengan 
sekelompok lima puluh tiga orang. Yeowun telah memerintahkan mereka untuk bergabung 
dengan para pemimpin kelompok mereka, jadi ada total sembilan anggota dengan dua 
hilang. Salah satunya adalah Ohjong yang masih menerima perawatan medis, dan yang 
lainnya adalah Mun Ku yang berada di asrama. 

"Ayo pergi." 

"Ya." 

Itu adalah malam terakhir untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi mereka tidak diserang 
dalam perjalanan kembali. Ini karena fakta bahwa para kadet telah menyadari bahwa 
mereka tidak dapat mengacaukan Chun Yeowun yang telah mengalahkan Chun Yuchan. 
Sementara Yeowun tidak ditargetkan, total dua pemimpin dicopot dari tag kuning mereka 
malam itu. 

Salah satu taruna yang mencuri label dari pemimpin lain adalah Chun Mukeum dari Klan 
Loyal. Dia baru saja keluar dari ruang medis kemarin setelah tinggal di sana selama hampir 
sepuluh hari. Meskipun demikian, ia memiliki pelayan yang setia, Jahyun. 

Jahyun telah mengumpulkan anggota untuk membentuk kelompok untuk Mukeum yang 
akan segera keluar dari ruang medis. 

"Ugh ... sial." 

Mukeum menjadi kelelahan setelah mengambil tag. Dia mencoba menghadapi pemimpin 
sendirian, tetapi sebagian besar kelompok bergerak bersama sehingga mereka harus 
bertengkar kelompok. 

"Aku tertinggal." 

Itu hanya sepuluh hari, tetapi para taruna semakin kuat sekarang. Sebagian besar taruna 
sekarang berada di level pejuang kelas atas. Mukeum juga mengkonsumsi Bola Naga Hitam 
dan itu mendorongnya ke pintu masuk tingkat master. 
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"Sialan." 

Jadi, bahkan ketika ia bertarung dengan kadet ke-321 Han Pengwon yang tidak memiliki 
energi internal sepuluh tahun dibandingkan dengan Mukeum, butuh total tiga puluh 
pertempuran formasi. Mukeum juga memiliki rasa sakit di bahu kirinya di mana Pengwon 
telah melukainya. 

"Bajingan!" 

Mukeum menjadi kesal karena dia terluka oleh seorang pejuang belaka dari klan peringkat 
tinggi, dan menendang perut Pengwon meskipun anak itu sudah pingsan. 

"Aku harus menjadi lebih kuat jika aku ingin mengalahkan monster itu." 

Dia tidak menyebut Yeowun petani lagi. Setelah Yeowun mengalahkan Chun Wonryou, 
Chun Jongsum, dan Chun Yuchan, Yeowun adalah monster yang menakutkan di pikiran 
Mukeum. 

"Aku akan menyusulnya!" 

Dia tidak memandang rendah Chun Yeowun lagi. Baginya, Yeowun bukan target 
kemarahannya, tetapi halangan yang harus dia hadapi untuk menjadi Tuhan. 

Pada saat yang sama, Yeowun telah kembali ke asrama. Ruangan itu menyala, dan Mun Ku 
sedang membaca buku keterampilan Seven Demon Sword di tempat tidurnya. 

"Oh, kamu di sini." 

Mun Ku menyapanya dan Yeowun mengangguk dengan canggung. Yeowun masih merasa 
canggung membiarkan seorang gadis tinggal di kamar yang sama dengan anak laki-laki ini. 

'Apa yang telah saya lakukan?' 

Janjinya untuk merahasiakan Ku telah kembali untuk memukulnya. Dia menyesal membuat 
janji, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. 

'Tapi dia memang terlihat seperti laki-laki ... ugh.' 

Dia memakai topeng, yang membuatnya pas, tetapi masalahnya adalah bahwa Yeowun tahu 
dia adalah seorang gadis. Yeowun kemudian berpikir dia harus memperhatikan ketika 
mereka berganti pakaian. Lalu itu terjadi. 

"Ughhhh, ini sangat panas!" 

Hu Bong, yang basah kuyup, melepas semua pakaiannya. Dia cepat-cepat mengambil 
beberapa pakaian cadangan dan berlari keluar ruangan untuk mandi. 
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'Uh ... Hu Bong ...' 

Yeowun menutupi wajahnya dengan tangannya. Ini adalah asrama anak laki-laki dan 
banyak anak laki-laki langsung pergi ke kamar mandi tanpa busana setelah pelatihan. 

'Maafkan saya. Saya tidak bisa melindungimu. ' 

Hu Bong telah memamerkan semuanya barusan. Yeowun melirik Mun Ku, tapi dia 
berkonsentrasi membaca buku. 

"Hmph." 

Dia menghela nafas lega. Yeowun kemudian mencoba memberitahu anggota lain untuk 
tidak menelanjangi diri mereka sendiri di dalam kamar asrama, tapi ... 

"Ayo cuci!" 

"Ugh, aku sangat berkeringat!" 

Bahkan sebelum dia dapat berbicara, setengah dari anggotanya menyelinap keluar dan 
berlari untuk mencuci. Sudah terlambat. 

"Jangan tinggalkan aku!" 

Jin Guuk, yang biasanya pemalu, bahkan menanggalkan pakaiannya dan mengejar mereka. 
Bahkan tiga anggota lainnya yang masih mengenakan pakaian pun keluar dengan pakaian 
dalam mereka. 

'...Ini gila.' 

Semua rekan timnya hanya memamerkan bagian tubuh mereka kepada seorang gadis. 
Yeowun menoleh ke Ku, tapi dia masih fokus pada buku itu. Apakah dia sengaja melakukan 
itu? 

"Hei ... apa kamu baik-baik saja?" Tanya Yeowun karena semua orang telah meninggalkan 
ruangan. Ku menjawab tanpa membiarkan matanya meninggalkan buku itu. Dia terdengar 
sangat tenang dan santai. 

"Tidak masalah. Saya sudah melalui ini begitu banyak sekarang ... Saya sudah terbiasa 
dengan itu. K-kau juga bisa pergi. Jangan pedulikan aku. " 

Ku telah bersama anak laki-laki lain sebelum dia datang ke ruangan ini. Jelas dia sudah 
melihat ini terjadi beberapa kali. Tapi Yeowun hanya melihat Ku menyelam ke dalam buku 
dengan rona merah di wajahnya. 

'... Bagaimana mungkin aku tidak keberatan?' 
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Yeowun menghela nafas dan mengambil pakaian untuk ganti dan keluar. Setelah hari itu, 
Yeowun menyuruh teman satu timnya untuk tidak melepas pakaian mereka di dalam 
kamar asrama. Anggota-anggotanya bingung, tetapi mereka mengikuti perintahnya. 
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Chapter 87 
Babak 87: Pelajari Pedang Tujuh Setan (4) Pagi berikutnya, Yeowun melaporkan tentang 
tanda kuning ke bangunan utama Akademi Iblis dan dinyatakan sebagai pemimpin untuk 
tes ketiga. Hanya ada sebelas pemimpin hingga kemarin pagi, tetapi dengan lima kelompok 
Yeowun di bawahnya, jumlah total kelompok meningkat. Chun Kungwun dari Sword Clan 
juga membuat grup lain di bawahnya, jadi sekarang ada total enam belas kelompok. Kadet 
ke-700 Sama Chak memiliki dua tag, tetapi ia tidak membuat grup lain. 

Jadi, total lima belas taruna tidak berada dalam kelompok, dan mereka ditakdirkan gagal 
ketika ujian tiba. Mereka harus menemukan kelompok dalam sisa dua puluh satu hari. 

Setelah mendaftar untuk menjadi pemimpin, Yeowun dan anggota-anggotanya sarapan dan 
pergi ke bukit kecil di belakang asrama. Sudah waktunya untuk melatih Pedang Tujuh 
Setan. 

"Karena aku memiliki grup sendiri, aku ingin mengajar anggota ku sendiri." 

"Hah?" 

Mereka awalnya berencana untuk melatih Pedang Tujuh Setan sama sekali, tetapi Yeowun 
terkejut mendengar permintaan yang tak terduga. Ko Wanghur setuju dengan permintaan 
Bakgi. 

"Bakgi benar. Akan terlalu banyak untuk mengajar semua anggota ini pada saat yang 
bersamaan. Lebih baik bagi kita untuk mengajar kelompok kita sendiri sebagai gantinya. " 

Itu memang masuk akal. Chun Yeowun adalah prajurit terkuat di kelompoknya, tapi itu 
terlalu banyak baginya untuk mengajar setiap anggota. 

"Aku sendiri yang mendukung gagasan itu." 

Gallen juga ingin mengajar kelompoknya sendiri karena dia memiliki caranya sendiri dalam 
melatih kelompok ke-12. 

"Hmm ..." 

Yeowun ragu-ragu sebentar. Dia tahu bahwa mereka meminta ini untuk alasan yang sama 
sekali berbeda dari apa yang mereka usulkan. Ada sedikit samar persaingan yang terjadi 
antara Bakgi, Ko Wanghur, dan Gallen. Ini semua dimulai saat sarapan. 

'Ini akan memakan waktu setidaknya tujuh hari untuk melatih Seven Demon Sword. " 

"Itu terlalu lama. Saya hanya perlu tiga hari dan kemudian memulai formasi setelah tujuh. ' 
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Bakgi membuat klaim ini tanpa berpikir ketika Ko Wanghur baru saja berbagi ide. Ini 
memunculkan persaingan di antara mereka. Dan ketika sarapan hampir berakhir, mereka 
sekarang bertaruh siapa yang akan selesai belajar formasi Pedang Iblis lebih cepat. 

'Aku dengar kalian sudah bicara ...' 

Yeowun menggelengkan kepalanya. Dia bersama mereka selama mereka berbicara tentang 
kompetisi, dan itu lucu bahwa mereka berbagi ide untuk alasan yang berbeda. Namun, 
tidak terlalu buruk menggunakan kompetisi untuk membuat mereka belajar lebih cepat. 

"Baik. Lakukan apa yang kamu mau. " 

"Terima kasih." 

Ketiga anggota kemudian membawa kelompok mereka untuk berlatih di tempat yang 
berbeda. 

"Tuan, aku butuh lebih banyak anggota." 

"Kamu juga, Wumin? Saya juga. Guru, dapatkah Anda melatih anggota kami sementara 
kami mengumpulkan lebih banyak anggota? " 

Ja Wumin dan Hou Sangwha membutuhkan lebih banyak anggota, sehingga mereka tidak 
bisa memulai pelatihan hari ini. Masih banyak kadet yang tidak memiliki kelompok, 
sehingga keduanya berjalan menuruni gunung untuk merekrut kadet lain. 

'Hm ... sebenarnya, Bakgi membutuhkan lebih banyak anggota juga.' 

Bakgi, yang benci menerima bantuan, mungkin turun untuk merekrut lebih banyak anggota 
tanpa meminta Yeowun. Itu akan terlalu banyak jika Yeowun harus mengambil anggota 
Bakgi juga. Bakgi, Wumin, dan Sangwha semuanya diperlukan untuk merekrut anggota 
yang bersedia menjadi pasukan Yeowun, jadi mungkin mereka perlu waktu. 

"Delapan..." 

Tujuh belas kadet semuanya berbaris dengan pedang kayu di tangan mereka. Sebagian 
besar dari mereka baru saja menjadi prajurit kelas atas, jadi Seven Demon Sword adalah 
seni bela diri kelas atas mereka. Mereka terbiasa dengan keterampilan setelah membaca 
buku. 

"Akhirnya kita belajar dari tuan kita!" 

Hu Bong menatap Yeowun dengan antisipasi. Para kadet lainnya juga berharap untuk 
diajar oleh Yeowun karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Namun, karena ada terlalu 
banyak orang di sini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk 
menonton Yeowun satu lawan satu. 
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"Haruskah aku mulai sekarang?" 

Ini adalah pertama kalinya Yeowun mengajar orang lain, jadi dia menjadi gugup. Tetapi dia 
akan melakukan yang terbaik untuk mengajar anggotanya seperti yang diajarkan oleh 
Guardian Submeng yang benar. 

"Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan terlebih dahulu." 

Yeowun bangkit perlahan dan bersiap untuk menggunakan Seven Demon Sword. Ketika 
semua orang mulai berkonsentrasi, Yeowun melepaskan gerakan pedang dari Tujuh 
Pedang Iblis. 

Dia melakukannya dengan sangat lambat sehingga setiap kadet dapat dengan cermat 
mengamati setiap gerakan. 

"Whoaaaa." 

Mereka terkejut ketika gerakan Yeowun seperti bagaimana buku keterampilan 
menggambarkannya. Sebagian besar seniman bela diri memiliki ketidaksempurnaan dalam 
gerakan mereka jika itu adalah seni bela diri yang baru saja mereka pelajari, tetapi Yeowun 
melakukannya seperti ia telah dilatih dalam seni selama puluhan tahun. 

"Apakah dia benar-benar dikurung di gua penjara sampai kemarin?" 

Mun Ku sangat terkejut melihat gerakannya. Dia tahu bahwa Yeowun telah dikunci selama 
lima hari, tetapi gerakannya terlalu sempurna. 

'Ini luar biasa ... apakah dia jenius?' 

Mun Ku juga seorang pejuang yang sangat berbakat yang berada di tingkat master, tetapi 
dia juga akan mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menyempurnakan 
keterampilan dalam waktu singkat. Tentu saja, ini adalah satu-satunya hasil Chun Yeowun 
memindahkan seluruh buku keterampilan ke otaknya. 

"Baik. Apakah Anda melihat semuanya dengan seksama? " 

"Iya!" 

Itu dilakukan sangat lambat, sehingga para taruna dapat mengidentifikasi gerakan yang 
tepat dengan mudah. Yeowun kemudian melirik mereka dan berkata, "Jadi, aku akan 
membimbing kalian masing-masing. Silakan dan coba yang terbaik untuk menunjukkan 
kepada saya gerakan pedang. " 

"Yay!" 

"Apakah ini nyata ?!" 
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Para anggotanya bersukacita. Ini berarti bahwa Yeowun akan mengajar mereka satu per 
satu. 

"Kami sangat beruntung!" 

Bukanlah hal yang biasa bagi para pejuang yang sangat berpengalaman untuk mengajar 
orang lain satu lawan satu. Hu Bong menjadi bersemangat juga dan bertanya, "Tuan, siapa 
yang harus mulai lebih dulu?" 

Semua orang tegang setelah mendengar pertanyaan penting seperti itu. Ada begitu banyak 
orang di sini, jadi lebih baik menjadi yang pertama diajar. Namun, apa yang keluar dari 
mulut Yeowun tidak terduga untuk sedikitnya. 

"Maksud kamu apa? Kalian semua akan menunjukkan padaku seni pedang sekaligus. Butuh 
selamanya bagi saya untuk pergi melalui kalian masing-masing satu per satu. " 

"Hah?" 

Semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Yeowun kuat, tetapi bagaimana dia 
bisa menonton semua gerakan orang-orang ini secara rinci pada saat yang sama? 
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Chapter 88 
Babak 88: Enam Pedang (1) Mun Ku, yang sedang duduk di atas batu kecil, juga menjadi 
bingung. Dapat dimengerti jika itu hanya untuk melihat saldo keseluruhan, tetapi 
memperbaiki setiap detail kecil tidak mungkin terjadi dari melihat semua orang sekaligus. 

"Haruskah aku menonton juga?" 

Dia juga telah mempelajari Tujuh Setan Pedang dan membaca buku-buku puluhan kali dia 
sekarang ingat. Mungkin dia juga bisa memberikan beberapa saran. 

"K-Kenapa kita tidak mencobanya saja?" 

Hu Bong menawarkan untuk mencobanya dengan taruna yang ragu-ragu lainnya. Dalam 
pengalaman Hu Bong, apa pun yang dikatakan Yeowun tidak pernah berakhir dengan aneh. 

"Siapkan pedangmu!" 

Yeowun berteriak dan ketujuh belas taruna bersiap untuk melakukan Seven Demon Sword. 

'Baiklah. Saya kira dia akan mengubahnya menjadi les privat jika tidak berhasil. ' 

Sebagian besar taruna memikirkan hal yang sama. Yeowun diperintahkan ke Nano. 

'Nano, aktifkan Augmented Reality.' 

Mata Yeowun kemudian bergetar dan dia melihat garis menggambar berbagai informasi 
tentang tujuh belas taruna. 

'Nano, analisis semua tujuh belas orang ini dan lihat apakah ada gerakan mereka salah 
dengan Seven Demon Sword.' 

[Dimengerti. Mengaktifkan mode multi-tutorial pada tujuh belas entitas. Seni bela diri 
target: Seven Demon Sword.] 

Dengan suara Nano, Yeowun kemudian melihat tujuh belas lingkaran mengunci masing-
masing siswa. Yeowun berteriak, "Pergi dari formasi pertama! Pedang Pertama! " 

"Pedang Pertama!" 

Para taruna mengulangi nama formasi dan mulai bergerak. Pedang kayu melayang di udara 
saat ketujuh belas taruna mengayunkan pedang mereka bersamaan. 

'Ah...' 
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Ku mengerang dalam diam. Ada banyak taruna yang tidak melakukannya dengan benar. 
Sebenarnya, kebanyakan dari mereka berantakan selain tiga kadet yang sudah menjadi 
prajurit kelas atas. Para taruna berhenti di tempatnya setelah menyelesaikan formasi 
pertama. Ada terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki. Mun Ku mencoba mengirim pesan 
telepati kepada Yeowun tentang apa yang telah dilihatnya untuk beberapa kadet yang 
paling tidak dilihatnya, tetapi Yeowun berbicara terlebih dahulu. 

"Kami sedang berlatih, jadi aku akan memanggil nomor. Pertama, taruna ke-31. " 

"Ya pak!" 

"Lenganmu lemah saat memulai Pedang Pertama, dan itu menyebabkan semua gerakan 
yang terhubung menjadi lemah juga. Hati-hati dengan itu. " 

"Ya, tuan!" Kadet ke-31, Yuk Kinming, balas berteriak. Ini hanya permulaan. Yeowun 
kemudian pergi ke taruna lain. Setelah melalui beberapa, Yeowun memanggil nomor Hu 
Bong. 

"Kadet ke-23." 

"Ya pak!" 

"Pedangmu jatuh saat kau bergerak. Pada gerakan ketiga, Anda hanya menggunakan 
pergelangan tangan saat Anda melangkah dengan kanan. Anda harus menggunakan 
pinggang Anda, tidak hanya pergelangan tangan. " 

"Ya pak! Terima kasih!" 

Hu Bong menjawab dengan bersemangat atas saran yang begitu rinci. Mun Ku kaget. Hu 
Bong adalah salah satu dari sedikit kadet yang dia amati, dan Yeowun telah mendapatkan 
segalanya dengan benar. 

"Apakah dia benar-benar melihat apa yang dilakukan setiap kadet?" 

Yeowun kemudian pergi ke taruna lain. Setelah jumlah taruna yang menerima nasihat 
melampaui hitungan sepuluh, semua taruna heran. 

'Apakah dia benar-benar melihat semua orang? Dia tidak hanya mengatakannya? ' 

Kadet ke-22, Kong Jino, baru saja bergabung kemarin. Dia tercengang dan curiga pada saat 
yang sama. Namun, para kadet yang mendengarkan kesalahan mereka tampaknya setuju. 

"Kadet ke-22." 

"Y-ya!" 
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Jino mengerutkan kening saat dia menjawab. Dia adalah seorang prajurit kelas atas dan dia 
memiliki kemampuan untuk melakukan Pedang Tujuh Setan lebih sempurna daripada 
taruna lainnya, tapi dia tidak berusaha keras untuk melakukannya. Dia berada di bagian 
paling belakang, jadi dia pikir Yeowun tidak akan melihatnya lagi. 

'Hah?' 

Namun Yeowun memelototinya. Tentunya Yeowun marah pada kemalasannya. 

"Kamu pikir aku tidak akan menyadarinya jika kamu tidak berusaha?" 

'Ugh!' 

"Gerakan pedang apa yang lamban dan canggung itu? Apakah kamu tidak ingin melakukan 
ini? " 

Bentak Yeowun dan Jino memerah karena malu. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata-
kata yang tepat untuk ditanggapi. Dia mengklaim bahwa Yeowun tidak akan pernah tahu 
kapan kadet di sebelahnya, Im Yuhan, menyuruhnya berhenti bermain-main. 

"M-Maafkan aku." 

"Jika kamu melakukannya lagi, maka kamu akan berlatih formasi pedang sendirian." 

Jino kemudian berlutut. 

"Ini tidak akan pernah terjadi lagi, Tuan." 

Ini membuat setiap kadet menggigil. Mereka berpikir untuk tidak pernah melakukan 
sesuatu tanpa membiarkan Yeowun tahu. 

"Hmph." 

Yeowun menerima permintaan maaf Jino. 

"Anda harus bertindak sesuai jika Anda memiliki kekuatan. Tetapi Anda orang kedua yang 
benar di antara semua orang di sini. Pastikan Anda melakukannya dengan benar di lain 
waktu. " 

'Kedua? Saya hanya yang kedua? 

Siapa yang pertama kali itu? Yeowun kemudian menoleh ke taruna ke-11, Im Yuhan, 
dengan suara puas. 

"Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu, taruna ke-11. Kamu lebih baik 
daripada semua orang di sini. " 
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"Terima kasih tuan." 

Jino mengerutkan kening. Jino dan Yuhan selalu bersaing satu sama lain, jadi Jino merasa 
tidak enak kehilangan. Dia kemudian menyesal karena tidak melakukannya dengan benar. 

Setelah Yeowun bertemu ketujuh belas kadet, mereka mulai mempercayai Yeowun tentang 
apa yang dia lakukan. 

"Oke, kita akan pergi dengan formasi pertama lagi. Ingat apa yang saya katakan dan ulangi 
perlahan. " 

"Ya pak!" 

Dan pedang mulai bergerak lagi. Tidak semuanya diperbaiki sekaligus, tetapi semua 
gerakan menjadi jauh lebih baik sekarang. 

"Wow," Ku terengah-engah. Ini membuktikan bahwa Yeowun bukan hanya pejuang yang 
baik, tetapi ia juga seorang guru yang baik. 

"Dia benar-benar luar biasa." 

Tentu saja, semua ini karena kemampuan Nano. Mata Yeowun melihat catatan analisis 
bahwa Nano ditempatkan di atas semua taruna. Namun tanpa pengetahuan ini, itu hanya 
membuat Mun Ku lebih terkejut. 

Setelah melalui gerakan pertama lagi, Yeowun menunjukkan kesalahan mereka dan 
menyuruh mereka pergi sisa tujuh formasi untuk memperbaikinya. Sepertinya tidak akan 
terlalu lama untuk mempelajari Seven Demon Sword pada tingkat ini. Ada beberapa yang 
tertinggal seperti Hu Bong, Jin Guuk, dan Machil, tetapi mereka lebih berupaya yang 
beruntung. 

"Kami akan berlatih sampai makan malam!" 

"Ya pak!" 

Dan sepuluh hari telah berlalu setelah pelatihan dimulai. Butuh sedikit lebih banyak waktu 
bagi semua orang untuk menyempurnakan semua formasi Seven Demon Sword. Bahkan 
jika Yeowun mengerahkan semua upaya yang dia bisa, masih butuh waktu bagi sebagian 
besar taruna untuk belajar, terutama mereka yang bukan dari klan tingkat tinggi. Yang 
terakhir, atau Pedang Ketujuh, sangat sulit bagi sebagian besar taruna. Sebagian darinya 
adalah karena Ohjong bergabung dengan tim terlambat, setelah dia menghabiskan lima 
hari di ruang medis. Setidaknya beruntung bahwa Ojong cukup berbakat untuk mengejar 
ketinggalan dengan cepat. 

Dan kelompok-kelompok yang tersebar untuk berlatih sendiri, berkumpul di satu tempat. 
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"...Aku tersesat. Hmph. " 

Bakgi berbicara dan berbalik. Ko Wanghur tertawa terbahak-bahak karena memenangkan 
taruhannya. 

"Ha ha ha! Jadi, Anda menerima kerugian Anda! Baik!" 

Pemenang yang mengajar rekan satu timnya untuk mempelajari keterampilan pedang lebih 
cepat adalah Wanghur. Dia menghabiskan total tujuh hari untuk melatih rekan satu timnya. 
Gallen juga hanya membutuhkan sembilan hari sedangkan Bakgi butuh sepuluh hari. 

"Bagaimana kamu bisa mengajar mereka dalam tujuh hari?" 

Bakgi juga menyadari bahwa butuh lebih banyak waktu untuk mengajar taruna yang tidak 
berpengalaman dalam seni bela diri. Namun, Wanghur berhasil melakukannya, membuat 
Bakgi penasaran. 

"Ha ha ha! Tidak banyak. Anda hanya perlu memasukkannya sampai Anda mempelajarinya. 
" 

"... Ram itu?" 

Wanghur kemudian melihat kembali ke rekan-rekan setimnya dan menyeringai sementara 
semua kadetnya tersentak dan gemetar ketakutan. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Chapter 89 
Babak 89: Enam Pedang (2) Dalam periode pelatihan sepuluh hari untuk kelompok Seven 
Demon Sword, Bakgi, Hou Sangwha, dan Ja Wumin juga terisi. Bakgi hanya membutuhkan 
beberapa anggota lagi, jadi dia dapat mengisinya dengan cepat, tetapi Sangwha dan Wumin 
membutuhkan tiga hari untuk merekrut lebih banyak kadet. 

"Total sembilan belas." 

Taruna baru jatuh ke dalam dua kategori utama. Ada orang-orang yang datang untuk 
mengagumi Yeowun karena prestasi mengalahkan Hou Jinchang dan Chun Yuchan, dan 
kelompok lainnya terdiri dari mereka yang tidak senang dengan sistem enam klan saat ini 
di kultus, sehingga menginginkan gelombang perubahan baru dari Yeowun. 

Meskipun kelompok-kelompok baru ini memiliki dua gagasan berbeda, mereka direkrut 
dengan cermat. Kelompok-kelompok ini menjadi lebih terhubung satu sama lain karena 
Yeowun. 

'Wow! Kelompok itu hanya punya anak perempuan! ' 

"Kapan kelompok seperti itu terbentuk?" 

"Aku ingin bergabung dengan grup itu." 

Bocah laki-laki itu tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari tim Hou Sangwha. 
Kelompoknya adalah satu-satunya kelompok perempuan di akademi saat ini. Itu pasti 
untuk mendapatkan perhatian dari anak laki-laki di masa puber mereka. 

'Hah. Anak laki-laki ... ' 

'Hehe.' 

Gadis taruna juga menyambut reaksi semacam itu. Beberapa dari mereka bahkan secara 
eksplisit menggoda para taruna lainnya. 

Namun, Chun Yeowun lebih tertarik pada taruna yang bisa menjadi pemimpin kelompok. 

'Taruna ke 708 Che Takim dan taruna ke-52 Wu Sojung.' 

Keduanya memasuki tingkat prajurit tingkat master. Che Takim berasal dari klan tingkat 
tinggi dari Klan Gerbang Barat yang tidak menunjukkan dirinya bahkan selama tes kedua. 
Takim telah mengunjungi asrama Yeowun untuk berbicara dengannya. 

'Air membusuk jika itu duduk. Saya tidak ingin melihat kultus menyia-nyiakan kekuatan 
dari enam klan bersaing satu sama lain. Anda seorang Chun, tetapi Anda bukan dari enam 
klan. Saya pikir Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk mengubah banyak hal. ' 
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Yeowun menyukai Takim yang bersemangat mengubah kultus, jadi dia menerimanya. Dan 
Wu Sojung, yang dibawa oleh Hou Sangwha sebagai teman, agak agresif. 

'Hanya yang kuat yang bertahan di sini. Anda menunjukkan kepada saya kekuatan Anda, 
dan saya akan melayani Anda untuk hidup saya. ' 

"Oh?" 

Sojung menantang Yeowun dan kalah setelah hanya tiga formasi. Yeowun hanya 
menggunakan Butterfly Blade Dance dan itu sudah cukup. Dan dengan dua pejuang tingkat 
master lagi, pasukan Yeowun menjadi lebih kuat. Ada juga lebih banyak kabar baik. 

"Selamat untuk menjadi tuan." 

Ko Wanghur dan Hou Sangwha telah menjadi prajurit tingkat master karena mereka tidak 
mengendur pada pelatihan mereka sendiri ketika pelatihan tim berakhir. 

"Terima kasih tuan." 

Hou Sangwha senang bahwa dia telah menjadi prajurit tingkat master. Dia sekarang adalah 
gadis taruna tingkat master kedua. 

"Ini tidak cukup. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi Pedang Pertama sang 
master. " 

Namun Ko Wanghur tidak puas. Kata-kata dari Wanghur memicu kompetisi aneh antara 
taruna. 

'Pedang Pertama?' 

'Hm ...' 

Dengan meningkatnya jumlah taruna, mereka mulai memberi peringkat diri secara tidak 
resmi. Salah satu anggota kelompok Bakgi, Yi Chan, berbicara. 

"Aku tidak berusaha menyinggung siapa pun, tapi kupikir gelar Pedang Pertama cocok 
dengan pemimpinku Bakgi, atau Mun Ku lebih baik." 

"Iya. Mereka lebih kuat dalam hal kekuatan. " 

Kadet dari kelompok Bakgi setuju dan anggota Wanghur mulai merespons. 

"Wanghur cukup kuat untuk mengklaim itu! Saya tersinggung, terima kasih. " 

"Dia bisa menjadi Pedang Kedua, atau Ketiga." 

"Apa?!" 
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Anggota mulai berbicara dengan pikiran mereka, berdebat satu sama lain. Ini membuat 
semua pemimpin kelompok terkejut. Yeowun kemudian mendengar pesan telepati Che 
Takim melalui telinganya. 

[Aku berharap ini akan terjadi karena kamu memiliki banyak yang mengikuti kamu, tapi itu 
lebih cepat dari yang aku harapkan. Master, saatnya bagimu untuk memutuskan peringkat 
anggota ini.] 

'Hm ...' 

[Loyalitas itu baik, tetapi aliran sesat itu mengandalkan kekuatan. Anda harus 
mengingatnya.] 

Yeowun mengangguk pada pesan Takim. Sepertinya sudah waktunya bagi Yeowun untuk 
membersihkan barisan, karena itu diperlukan agar organisasi berfungsi dengan baik. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membuat semua orang berduel satu sama lain 
karena itu adalah tradisi Pemujaan Iblis, tetapi sepertinya bukan ide yang baik untuk 
berduel satu sama lain karena tes ketiga baru saja tiba. Dia tidak bisa membiarkan siapa 
pun terluka dalam proses itu. Yeowun berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. 

"Semuanya, diam." 

Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi setiap kadet terdiam sekaligus. Pengaruh Yeowun 
atas tujuh puluh satu kadet patut dipuji. Ketika semua orang terdiam, Yeowun mulai 
berbicara. 

"Aku sudah mendengar pendapatmu. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk menunjuk 
pangkat kami. Apakah Anda semua setuju? " 

"Ya pak!" 

Para taruna menjawab serempak. Mereka juga menjadi penasaran bagaimana Yeowun 
akan memutuskan peringkat ini. Jelas, beberapa anggota lebih kuat dari yang lain, dan 
mereka kemungkinan besar akan berdiri di depan anggota lainnya. 

"Enam orang." 
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Chapter 90 
Babak 90: Enam Pedang (3) 'Enam?' 

Para kadet bertanya-tanya apakah ini mungkin berarti bahwa Yeowun akan menunjuk 
hanya enam anggota tingkat tinggi. 

"Aku akan menunjuk enam prajurit teratas. Mereka tidak akan memiliki peringkat satu 
sama lain dan mereka akan diberi judul Six Swords. " 

"Tuan, apa alasan untuk memiliki Enam Pedang?" Wu Sojung mengangkat tangannya dan 
bertanya. Taruna lain juga memiliki pertanyaan yang sama. 

"Jika kita lulus dari akademi, kita akan bertarung melawan enam klan. Saya membutuhkan 
Six Swords yang akan menyelesaikan pekerjaan itu di garis depan pertempuran. " 

Semua orang mengangguk. Semua orang di sini tahu bahwa Yeowun sedang berusaha 
melawan enam klan dan menciptakan Sekte Iblis baru. 

"Tapi bukankah kita hanya mengulangi hal yang sama?" 

Ko Wanghur dan beberapa lainnya mengerutkan kening. Itu masih jauh ke masa depan, 
tetapi jika mereka berhasil mengalahkan enam klan dan Enam Pedang menggantikan 
mereka, maka mereka bisa berakhir dalam perebutan kekuasaan lagi. Namun, Yeowun 
terus berbicara dan segera menghilangkan rasa takut itu. 

"Tapi Six Swords hari ini tidak akan tetap menjadi Six Swords selamanya. Saya akan 
membuka kompetisi setiap tahun untuk memberikan gelar kepada prajurit yang lebih kuat. 
" 

"Ohhh!" 

Para kadet tersentak dalam kegembiraan. Ini berarti bahwa gelar tersebut tidak akan tetap 
permanen. Semua orang akan diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan 
naik di atas yang lain, sama seperti bagaimana Pemujaan Iblis biasanya berfungsi. 

"Ini akan terus berlanjut bahkan jika aku mencapai puncak kultus." 

"Ahh!" 

Wanghur, Bakgi, dan taruna lainnya mengangguk puas. Hanya ada tujuh puluh dua kadet di 
sini secara total, tetapi jika Yeowun benar-benar mengambil alih seluruh kultus, maka itu 
pasti terbuka untuk semua anggota kultus. Ini tentu akan mengakhiri sistem enam klan 
saat ini. 
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"Karena kita akan menghadapi ujian ketiga yang penting segera, aku akan 
menyederhanakan proses kita untuk memilih Six Swords kali ini." 

"Ya pak." 

Akan terlalu memakan waktu untuk membuat semua orang saling berduel, dan 
keseimbangan kekuatan di antara para kadet terlalu besar. 

"Mereka yang menguasai, silakan melangkah maju. Semua orang, mundurlah. " 

Banyak taruna mundur beberapa langkah, meninggalkan Ko Wanghur, Bakgi, Mun Ku, Hou 
Sangwha, Che Takim, dan Wu Sojung di belakang. Enam taruna inilah yang tidak 
membutuhkan kompetisi. 

"Aku yakin tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki anggota ini sebagai Enam 
Pedang?" 

"Ya pak!" 

Tidak ada yang punya keluhan karena anggota ini secara signifikan lebih kuat daripada 
yang lain. Beberapa kadet seperti Kong Jino, Im Yuhan, Ja Wumin, dan Ohjong memiliki 
keinginan untuk menjadi lebih kuat untuk mengambil tempat nanti. 

"Lalu Pedang Pertama ..." 

Bakgi kemudian mengangkat tangannya untuk campur tangan. 

"Tunggu. Saya punya ide." 

"Apa itu?" 

"Karena kita sekarang memiliki Six Swords, akan lebih baik bagi kita untuk mengetahui 
peringkat antara satu sama lain." 

Semua taruna mengangguk. Mereka menyukai kenyataan bahwa mereka telah dipilih 
sebagai Enam Pedang, tetapi tampaknya lebih baik memiliki gelar yang tepat sesuai dengan 
tingkat kekuatan. Itu masalah harga diri. 

'Hmmm, haruskah aku senang dengan ini?' 

Itu tidak terasa buruk bagi para anggotanya untuk saling bersaing untuk mendapatkan 
gelar pelayan terbaik. Yeowun tersenyum dan menyetujui gagasan itu. Dengan persetujuan 
tuan, yang harus mereka lakukan sekarang adalah bersaing. 

"Oh, aku masih terluka jadi aku kehilangan." 
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Mun Ku menyerah pada pertempuran pertama, jadi dia secara otomatis menjadi Pedang 
Keenam. Sepertinya Bakgi ingin bertarung dengan Mun Ku karena dia tampaknya adalah 
pejuang paling kuat di sini, tapi itu tidak bisa dihindari. 

"Jangan saling menyakiti." 

Pertarungan itu harus diadakan sekaligus, gaya pertempuran royale. Yeowun mengatakan 
kepada mereka untuk tidak menggunakan lebih dari 30% energi internal mereka untuk 
tidak saling menyakiti. 

"Lalu, akankah kita mulai?" 

Wanghur melepas atasannya dan melenturkan otot-ototnya yang besar. Itu untuk 
mengangkat moralnya, tapi itu bukan pilihan yang baik. Itu membuat Hou Sangwha dan Wu 
Sojung merasa jijik dengan toplessness dan mereka berdua memutuskan untuk menyerang 
Wanghur terlebih dahulu. 

"Hahahaha! Ini bagus!" 

"Ugh, gorila otot ini!" 

Ko Wanghur masih tertawa saat dia bertarung. 

Lima prajurit itu bertarung cukup lama. Yang pertama gagal adalah Wu Sojung. 

"Ugh ... aku malu." 

Dia tidak berpikir dia akan kalah dari Hou Sangwha yang adalah seorang gadis. Wu Sojung 
berpikir dia akan mengalahkannya dengan mudah, tetapi bahunya hampir ditarik keluar 
dari sendinya. 

"Ugh!" 

Yang kedua yang kalah adalah Che Takim. Dia telah campur tangan dalam pertarungan 
antara Bakgi dan Ko Wanghur dan dia jatuh setelah terkena serangan mereka. 

"Hah ..." 

Hou Sangwha menyerah dan tenggelam untuk duduk di tanah sekitar tiga puluh menit 
kemudian. Dia pikir dia memiliki jumlah stamina yang baik, tetapi dia tidak bisa bertahan 
selama Bakgi atau Ko Wanghur. 

Kedua anak laki-laki itu bertarung dengan sengit. Mereka juga selalu bersaing satu sama 
lain dan dengan demikian mereka tidak mau menyerah. Masing-masing kelompok mereka 
bersorak untuk para pemimpin mereka, tetapi pengalaman itu membuahkan hasil. 
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Bakgi meningkatkan kekuatan tendangannya dengan energinya dan menurunkan tubuh 
besar Wanghur. Wanghur mencoba melawan dengan meletakkan semua kekuatannya di 
ototnya, tetapi ia tidak bisa mengalahkan energi Bakgi. Wanghur berbaring rata di tanah 
dan terengah-engah. 

"Hah ... hah ... aku kalah." 

"Whaaaaaaa! Bakgi menang !!! " 

Kelompok Bakgi bangkit dan mulai bersorak. Sementara itu, anggota Wanghur menjadi 
depresi. 

"Pemimpin!" 

Mereka berlari ke Wanghur dan membantunya berdiri. Setelah pertarungan yang panjang, 
pangkat Six Swords diputuskan. 

Bakgi, Pedang Pertama. 

Ko Wanghur, Pedang Kedua. 

Hou Sangwha, Pedang Ketiga. 

Che Takim, Pedang Keempat. 

Wu Sojung, Pedang Kelima. 

Mun Ku, Pedang Keenam. 

Dan dengan demikian adalah kelahiran Enam Pedang Chun Yeowun. 

'... Sudah sampai di sana.' 

Yeowun mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah anggotanya. Dia telah datang ke 
akademi tanpa apa-apa di tangannya, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang tidak dapat 
diabaikan, terutama mengingat klan anggota ini di luar akademi. Namun, Yeowun belum 
puas. 

'Aku harus menjadi lebih kuat daripada orang lain sehingga tidak ada seorang pun di 
Demonic Cult yang akan pernah mencoba untuk menantangku.' 
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Chapter 91 
Bab 91: Tes ketiga yang berbahaya (1) Waktu yang diberikan bagi para taruna untuk 
berlatih untuk ujian ketiga dengan cepat berlalu, dan banyak hal terjadi selama periode 
waktu itu. Ini dimulai dengan Chun Jongsum, pangeran Klan Racun yang meninggalkan 
akademi dengan cedera, dan berakhir dengan Chun Yuchan, salah satu dari dua pewaris 
takhta, yang kalah dalam pertarungan untuk mendapatkan kartu kuning dan lengannya 
dipotong . Ada insiden kecil lainnya, tetapi semua insiden penting terkait dengan Chun 
Yeowun. 

Di pagi hari, tepat sebelum awal tes ketiga, ada tamu di kantor Kepala. Tamu itu adalah 
seorang pria mengenakan topeng dengan simbol-simbol aneh di atasnya. Itu adalah 
Pelindung Agung, Marakim sang Raja Kegelapan. Ada dokumen di tangan Wali Kiri dan 
Kepala Akademi, Lee Hameng. Tapi dia tidak terlihat senang saat melihat-lihat dokumen. 
Setelah memeriksa setiap halaman, dia meletakkannya di meja dan bertanya, "Apakah ini 
benar-benar disetujui?" 

"Iya. Diputuskan dari atas, dan Tuhan menyetujuinya kemarin. " 

Jika Tuhan menyetujuinya, maka tidak ada pilihan. 

"Aku tahu alasan untuk perubahan itu, tetapi tidak ada yang akan senang mendengar 
tentang perubahan pada hari ujian." 

"..." 

The Great Guardian tidak suka banyak bicara, jadi dia tetap diam. Dokumen yang dibawa 
Marakim memiliki perubahan dalam bagaimana ujian ketiga akan diadakan. 

"Tes itu tampaknya terlalu mudah." 

Itulah alasan perubahan itu. Tes di Akademi Iblis selalu dipilih oleh Ketua dan instruktur, 
tidak termasuk tes pertama yang diadakan pada hari pertama. Proposal uji kemudian akan 
dikirim ke Tetua dan Tuhan untuk persetujuan. Selalu ada kasus di mana tes memiliki 
masalah dan perlu diubah, tetapi ini adalah pertama kalinya di mana perubahan diminta 
pada hari tes. 

'... Ini terlalu jauh.' 

Sulit dimengerti. Sungguh aneh bahwa Tuhan, yang saat ini berusaha untuk menjatuhkan 
keenam klan, telah menyetujui ini. Lee Hameng tampaknya tidak menerimanya dan 
Marakim mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepada Hameng. Itu 
surat. 
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Hameng mulai membacanya. Dia kemudian cemberut dan membakar surat itu, bergumam 
di abu. 

"Terserah Anda, Tuhanku." 

Dan berjam-jam berlalu setelah itu. Semua taruna berkumpul di tempat pelatihan untuk 
ujian. Dengan semua kelompok sekarang terbiasa dalam kelompok mereka, mereka secara 
alami berbaris sesuai dengan kelompok mereka. Kesebelas anggota kelompok Yeowun 
percaya diri. Mereka telah menyempurnakan formasi Pedang Iblis setelah menjalani 
latihan keras dan pelajaran dari Yeowun. Anggota lain dari kelompok Yeowun lainnya juga 
berada di tempat yang sama. 

"Ini aneh." 

Yeowun sedang melihat kelompok ketiga yang tersisa di sebelah kirinya. Di belakang 
pemimpin kelompok ketiga adalah Chun Yuchan, pangeran Klan Pedang. Dia kehilangan 
lengan kanannya dan berada di tim sebagai anggota biasa, bukan pemimpin kelompok. Dia 
mungkin menyerah jika dia seorang kadet biasa, tetapi sepertinya dia belum menyerah 
semua. 

"Yah, aku mengerti apa yang mereka pikirkan." 

Sebagian besar anggota kelompok ketiga adalah pelayan Yuchan. Sepertinya mereka tidak 
memiliki cara untuk mendapatkan tanda kuning lagi, jadi mereka memukuli salah satu 
pemimpin kelompok dan menukar setiap anggota dengan milik mereka. 

'... Aku seharusnya melakukan lebih dari memotong lengannya.' 

Yeowun berpikir dia harus berbuat lebih banyak. Sudah cukup lama sejak para taruna 
berkumpul, tetapi mereka menunggu beberapa saat lebih lama dari yang diharapkan. Para 
instruktur yang selalu naik ke atas panggung sebelum para kadet bahkan mulai berkumpul 
masih belum keluar dari gedung utama. 

"Oh! Mereka disana!" 

Saat itulah Lee Hameng dan instruktur lain mulai berjalan turun dari gedung. Hameng naik 
ke atas panggung dan duduk di kursi. Namun, instruktur juga membawa serta orang-orang 
yang diikat erat dengan tali ke atas panggung. Kepala mereka ditutupi dengan kain hitam. 

"Berjalan lurus!" 

"Dengan cara ini, dasar bodoh!" 

Instruktur memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah penjahat. 

'Apa itu?' 
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Semua taruna menjadi diam dan menyaksikan dengan canggung. Semua orang yang diikat 
ditempatkan di depan panggung, dan tepat ada enam belas dari mereka. Hameng kemudian 
bangkit dari kursi dan berbicara. 

"Apakah kamu sudah melakukan sejumlah pelatihan untuk tes ketiga?" 

"Mado!" 

Para taruna berteriak keras bersamaan. Tapi tidak seperti suara mereka yang bersemangat, 
wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan. 

"Sebelum kita melanjutkan tes, aku akan mengumumkan satu perubahan kecil dalam 
detailnya." 

Para kadet mulai bergumam, khawatir tentang perubahan yang tidak terduga. Mereka 
sekarang menyadari bahwa perubahan itu ada hubungannya dengan orang-orang yang 
terikat di depan panggung. 

"Tes asli akan melibatkan instruktur tempur dengan formasi Sword Demon. Tapi akan ada 
sedikit perubahan pada ini. " 

Hameng lalu menjentikkan jarinya dan instruktur membawa tiga kotak kayu besar. Mereka 
membukanya dan banyak pedang tercurah dari dalam. Itu adalah pedang asli. 

"Pedang asli?" 

"Kupikir kita akan menggunakan pedang kayu untuk ujian?" 

Para taruna menjadi bingung dan Hameng terus berjalan. 

"Tes tidak akan berubah. Kamu akan menggunakan formasi Pedang Iblis untuk 
mengalahkan musuh. " 

'Musuh?' 

Yeowun mengerutkan kening. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Hameng mengejutkan 
semua taruna secara instan. 

"Tapi-kamu tidak hanya mengalahkan mereka. Anda harus membunuh musuh Anda. " 

Para taruna mulai panik. Mereka terkejut mendengar bahwa mereka harus membunuh 
musuh. Hameng kemudian berteriak dengan memaksa energi internalnya keluar. 

"DIAM!!" 

"Ugh!" 
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Mereka semua langsung terdiam. Hameng memelototi dan melanjutkan, "Apakah Anda 
melihat orang-orang ini di depan Anda?" 

"Mado!" 

"Mereka adalah penjahat dari Pasukan Keadilan, dan Jahat." 

Semua taruna terkejut. Mereka berpikir ada yang aneh ketika orang-orang ini dibesarkan, 
tetapi mereka tidak berpikir mereka adalah penjahat sejati. Mereka lebih seperti tahanan 
perang, tetapi bagi Kultus Iblis, mereka adalah penjahat. 
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Chapter 92 
Bab 92: Tes ketiga yang berbahaya (2) "Kamu akan lulus ujian jika kamu membunuh 
mereka dengan formasi Pedang Iblis. Ini akan menjadi pertarungan resmi pertamamu. " 

Tes itu bukan sesi latihan lagi. Itu adalah pertarungan nyata melawan musuh nyata dan 
mereka perlu membunuh mereka. Sebagian besar taruna hanya tinggal di dalam Sepuluh 
Ribu Pegunungan, jadi mereka belum pernah melihat musuh sampai sekarang. 

"Para penjahat ini akan dilepaskan jika mereka mengalahkanmu, jadi mereka akan 
berusaha keras. Jangan bersimpati kepada musuh Anda, atau Anda akan mati sebagai 
gantinya. " 

Lee Hameng memperingatkan mereka. Semua taruna menjadi muram. Tentu saja, tiga 
puluh enam instruktur siap untuk melompat jika ada potensi bahaya yang mengancam, 
tetapi mereka tidak memberi tahu para kadet. Kalau tidak, mereka akan melupakan 
ketakutan mereka. 

"Aku-aku tidak ingin mati ..." 

Jin Guuk memucat karena ketakutan. Tapi itu bukan hanya Jin Guuk. Sekarang tes itu bukan 
tentang apakah mereka akan lulus ujian atau tidak. Apakah mereka akan bertahan hidup 
atau mati. 

"Sekarang, kita akan melanjutkan dengan tes. Saya akan mulai dengan taruna ke-700, 
kelompok Sama Chak. Maju dan ambil pedangmu. " 

"Mado!" 

Kelompok pertama yang mengikuti tes ini adalah kelompok Sama Chak. Dia adalah orang 
pertama yang mendaftar untuk menjadi pemimpin kelompok, dan meskipun dia senang 
ketika dia melakukannya saat itu, dia dan kelompoknya tidak senang pergi dulu. 

"Naik!" 

Instruktur menyeret salah satu penjahat yang diikat ke tengah-tengah tempat pelatihan. 
Kemudian mereka melepas kain hitam dan seorang pria dengan janggut kusut dan wajah 
pucat terungkap. Ada banyak tanda penyiksaan di wajahnya. 

"Ah ... argh ..." 

Dia juga tampak sangat gugup. Dia sudah mendengar tentang ujian itu dan dia tahu apa 
yang harus dia lakukan jika ingin selamat. Namun, dia masih kaget melihat para kadet di 
depannya. 
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"Mereka hanya anak-anak!" 

Dia mengajukan diri karena dia diberitahu bahwa dia akan dibebaskan jika dia bisa 
menang melawan formasi pedang, tetapi dia tidak diberitahu bahwa dia akan bertarung 
dengan remaja. Para instruktur mengejek lelaki dari belakang. 

"Kelompok ini beruntung bisa melawan Force of Justice yang bodoh." 

Tampaknya tidak mungkin ada sesuatu yang salah. Banyak anggota dari Angkatan Keadilan 
menghargai keadilan atau etika, dan karenanya mereka bersimpati. Sepertinya pria ini 
mungkin seperti itu. 

Instruktur melepaskan ikatan pria itu dan melepaskan tekanan pada titik darah, 
membebaskannya untuk menggunakan seni bela diri. Kelompok Sama Chak mengelilingi 
pria itu dan Hameng berteriak, "Mulailah!" 

Dengan perintah itu, dua belas taruna membentuk kuda-kuda Pedang Tujuh Setan. 

'Ah...' 

Pria itu kemudian menjadi serius. Dia menyadari bahwa jika dia tidak serius, dia mungkin 
mati. Kemudian pedangnya memegang pedang qi putih bersih. Dia adalah prajurit tingkat 
master yang berpengalaman. Kedua belas taruna menjadi prihatin. Satu-satunya prajurit 
utama yang mereka miliki adalah Sama Chak, tetapi dia juga hanya seorang prajurit utama 
tingkat pemula. Jika mereka membuat kesalahan dalam formasi, maka mereka mungkin 
mati. 

"Kami tidak punya pilihan." 

Sama Chak mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Formasi ketiga! Gol! " 

Kedua belas taruna kemudian mulai melepaskan gerakan pedang ke arah pria berjanggut 
itu. Dengan setiap pasangan siswa melakukan gerakan pedang yang sama, total enam 
gerakan pedang dilepaskan oleh semua pasangan, menyebabkan efek yang luar biasa. 

"Apa!" 

The Seven Demon Sword biasa telah menjadi gerakan pedang yang dilepaskan seperti itu 
dari seorang prajurit master. 

"Mereka mempelajarinya dengan baik." 

Yeowun mengangguk. Penjelasan tertulis tentang pembentukan Pedang Iblis dalam buku 
itu terlalu sederhana, dan di sana kemungkinan kesalahpahaman itu akan menyebabkan 
kelompok menyerang dengan formasi yang sama. Namun, Sama Chak dan kelompoknya 
melakukannya dengan cara yang benar. 
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Pria berjanggut itu kaget, tapi dia cepat-cepat membela diri terhadap semua gerakan 
pedang. Dia diserang dari semua sisi, tetapi dia memiliki cukup pengalaman untuk 
melawan. 

"Ugh!" 

Namun, dia tidak bisa mempertahankan semuanya karena dia sudah lama diikat. Otot-
ototnya kaku dan bahu serta dadanya sedikit terpotong. 

"Formasi kedua! Pergi!" 

Sama Chak kemudian berteriak pada anggota-anggotanya ketika pria berjanggut itu 
bergetar dari kerusakan. Formasi kedua dilepaskan, tetapi ada masalah. Beberapa kadet 
bertabrakan satu sama lain ketika mencoba untuk menyelesaikannya terlalu cepat, 
sehingga mengguncang formasi. 

"T-tidak!" 

"Sekarang adalah kesempatannya!" 

Pria berjanggut itu lalu mengambil kembaliannya untuk memasukkan pedangnya ke salah 
satu peti kadet. Ketika kadet tersentak dan menutup matanya, pria berjanggut itu ragu-
ragu. 

'Sialan !!!' 

Dia tidak tega membunuh seorang anak remaja. Dan keraguan itu membawanya 
kehancurannya. 

"AAAAAAARGH!" 

Banyak pedang menusuknya dari belakang. Pedang melewati organ-organnya dan melalui 
hatinya, membunuhnya. Beberapa kadet merosot ke tanah setelah pembunuhan pertama 
mereka. Pemimpin Sama Chak memandangi mayat itu dan menggigit bibirnya. 

'Sialan. Ini tidak membuat saya merasa lebih baik. ' 

Terlepas dari perasaannya, para kadet berteriak gembira untuk kemenangan pertama. 

"Whoaaaa!" 

Sepertinya mereka mendapatkan keberanian dengan melihat perkelahian yang sepertinya 
berakhir dengan mudah. Dua instruktur kemudian datang untuk menarik keluar tubuh. 

"Kamu beruntung," kata instruktur. Sama Chak dan anggotanya mengerutkan kening. 
Seperti yang dia katakan, jika pria itu berhati dingin, mereka akan terbunuh. Lee Hameng 
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kemudian bangkit dari kursi dan berteriak keras, "Saya mengucapkan selamat atas 
kemenangan Sama Chak!" 

Terlepas dari kemajuannya, kelompok Sama Chak cerah sejak mereka lulus ujian. Namun, 
itu tidak berlangsung lama. 

"Pemimpin kadet 700, kadet 93, kadet ke-147, kadet ke-217, kadet ke-803, kadet ke-922, 
dan kadet ke-983. Tujuh taruna ini telah lulus ujian ketiga. " 

"S-tujuh?" 

"A ... apa artinya itu?" 

Lima taruna yang tidak dipanggil menjadi terkejut. Mereka adalah orang-orang yang saling 
bertabrakan selama formasi. Mereka telah melakukan kesalahan, tetapi mereka berpikir 
bahwa mereka akan lulus ujian sejak mereka memenangkan pertarungan. Namun, bukan 
itu yang mereka harapkan. 

Yeowun mengerutkan kening. Jadi tes akan dilakukan sebagai kelompok, tetapi hasil yang 
sebenarnya bergantung pada masing-masing individu. Kesalahan apa pun, dan orang itu 
akan gagal. 
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Chapter 93 
Bab 93: Tes ketiga yang berbahaya (3) Selama putaran pertama tes, mata Guardian Lee 
Hameng Kiri tidak meninggalkan pria dari Angkatan Keadilan. Seperti yang tertulis dalam 
dokumen permintaan untuk mengubah tes, pria itu sudah berada di penjara selama tiga 
tahun. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan yang terbaik dari keahliannya. Jika para 
taruna tidak membuat kesalahan, akan cukup mudah bagi para taruna untuk 
mengalahkannya. 

"Tidak ada peluang sampai sekarang. Maka mereka harus mengejar ... ' 

Hameng kemudian berbalik ke Chun Yeowun. Dua pangeran sudah dikeluarkan dari 
akademi. Salah satu dari mereka memotong lengannya dan satu lagi menghancurkan energi 
internalnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjadi Tuhan selamanya. 

"Butuh waktu lama bagi mereka untuk menunggu empat tahun." 

Jelas bahwa klan-klan itu sedang sekarat untuk membunuh Chun Yeowun. Namun, mereka 
tidak bisa melawan aturan akademi dengan Tuhan mengawasi mereka, jadi mereka 
mengubah tes untuk melakukan sesuatu yang lain. 

"Apa pun itu, itu akan menjadi kehancuranmu." 

Kelompok berikutnya datang untuk memulai tes mereka. 

"Berjalan lurus!" 

"Bah!" 

Dua instruktur membawa penjahat lain. Mereka membuka ikatan pria itu dan melepas 
topengnya. Dia juga sangat kasar dengan bekas luka di seluruh wajahnya. 

"Sial, bajingan!" 

Jelas bahwa dia bukan dari Force of Justice. Instruktur melihat kelompok kedua dengan 
ekspresi simpatik. Mereka melawan musuh yang jahat. 

"Mereka tidak seberuntung itu. Dia dari Force of Evil. ' 

Kedua kekuatan memiliki cita-cita dan pikiran yang sangat berbeda. Kekuatan jahat tidak 
memiliki simpati dan mereka melakukan apa pun untuk mengalahkan musuh-musuh 
mereka. Mereka mencoba segala daya mereka untuk bertahan hidup. 

"Mulai!" 
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Dengan teriakan Lee Hameng, dua belas kadet menyiapkan Seven Demon Sword. Pemimpin 
mereka adalah Chun Mukeum dari Klan Loyal. 

'Sial. Ini buruk.' 

Mukeum mengoceh di kepalanya. Berbeda dengan manusia pertama, musuh ini terlihat 
sangat agresif dan berbahaya. Jika ada sedikit kesalahan, itu akan berdarah. 

"Anak-anak bodoh, kamu berani mencoba melawanku ?!" 

Pria itu kemudian maju tanpa memberi waktu kadet untuk masuk ke formasi. Dia 
menyerang satu-satunya gadis kadet yang tampaknya paling lemah dalam formasi dengan 
serangannya yang paling kuat. 

"Sialan!" 

"Formasi kelima!" 

Mukeum berteriak kesal. Formasi kelima didasarkan dari Pedang Kelima dari Seven Demon 
Sword, yang merupakan formasi defensif. 

"Jadi, kamu bukan hanya anak-anak biasa?" 

Pria itu menyeringai. Kedua belas kadet membuat penghalang pedang dengan bergerak 
membela diri, dan pria itu kemudian bergeser untuk menyerang kadet lain. 

"Argh!" 

Lengan kiri kadet dipukul oleh pedang. Dia tersentak ketakutan bahwa dia akan mati dan 
mencoba untuk mundur. Mukeum berteriak cepat, "Mundur sepuluh langkah!" 

Para taruna dengan cepat mundur sepuluh langkah. Jika kadet yang terluka mundur, itu 
bisa menghancurkan formasi dan menempatkan kadet lainnya dalam bahaya. Itu adalah 
panggilan yang tepat. 

[Man up, kamu brengsek! Kita semua akan mati jika kita gagal!] 

Mukeum berteriak dengan pesan telepatinya, dan kadet yang terluka mengangguk dengan 
wajah pucat. 

"Heh, jadi dia titik lemahnya." 

Pria itu kemudian menyerbu kadet yang terluka lagi. Dia tahu betul bahwa musuh yang 
takut adalah titik lemah dari setiap formasi pedang. 

"Hieeek!" 
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Dengan pria itu masuk, kadet panik dan melepaskan Pedang Kelima untuk membela diri. 

"Aaaargh!" 

Namun, seorang prajurit tingkat atas belaka tidak memiliki cara untuk bertarung melawan 
prajurit tingkat master. Ketika dia didorong kembali, Mukeum berlari ke arah musuh dan 
berteriak, "Sialan! Saya bilang ke man up! Formasi ketiga! " 

Para kadet kemudian melepaskan Pedang Ketiga pada musuh mereka. Namun, pria itu 
mengabaikan serangan lain dan memotong tangan kanan kadet yang terluka yang 
memegang pedang. 

"Aaaaaaargh!" 

Dia kemudian memutar untuk melepaskan gerakan defensif untuk bertahan melawan 
semua serangan pedang lainnya. 

Dengan satu yang hilang dari formasi, kekuatan mereka telah menurun drastis. Pria itu 
kemudian menemukan titik lemah lainnya. 

"Mereka hanya anak-anak." 

Dia menikam dengan pedangnya dan pedang itu mendorong keluar beberapa kadet, 
melonggarkan pedang dari tangan mereka. 

"Hahahahaha! Saya melakukannya! Saya mengalahkan formasi! " 

Para kadet mengerutkan kening ketika mereka melihat pedang mereka terbang di udara. 
Saat itulah tinju menghantam punggung musuh yang senang itu. 

"Argh!" 

Dia memuntahkan darah dan didorong ke depan. Adalah Chun Mukeum yang menyerang 
dari belakang. Mukeum, yang takut akan nyawanya, telah menggunakan keterampilan 
Loyal Fist-nya daripada pedang Tujuh Setan. Mukeum berteriak, "Sekarang! Formasi 
pertama! " 

Lima kadet yang tersisa dengan cepat melepaskan Pedang Pertama dari Tujuh Pedang Iblis 
tanpa berpikir. Hanya ada lima dari mereka sehingga mereka tidak memiliki kekuatan, tapi 
itu sudah cukup. 

"Aaaaaaargh!" 

Pedang menembus ke dalam pria itu, dan pria yang senang mengalahkan formasi itu mati 
dengan kaget kaget. Kadet lain yang menonton kelompok Mukeum juga kehilangan kata-
kata. Mereka sekarang menyadari betapa sulitnya ujian itu. 
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Instruktur kemudian mengambil tangan mereka dari pedang mereka. Mereka siap untuk 
melompat jika keadaan tidak terkendali, tetapi kejadian seperti itu tidak terjadi, 
untungnya. 

"Aku akan mengumumkan hasilnya." 

Lee Hameng memanggil total enam taruna dari kelompok Mukeum. Dan kadet ke-80, 
Jahyun, salah satu pelayan paling setia Mukeum, gagal ujian. 

"Sialan!" 

Dengan kelompok kedua menyelesaikan tes, secercah harapan datang ke taruna menunggu 
untuk diuji. Itu untuk memiliki kesempatan untuk bertarung melawan anggota dari Force 
of Justice. Tapi itu adalah harapan yang salah karena tidak setiap anggota dari Angkatan 
Keadilan berpikiran lemah seperti orang pertama. 

Kelompok ketiga sebenarnya melawan seorang prajurit dari Force of Justice, tetapi musuh 
bukanlah tipe simpatik. Dia berusaha keras untuk bertahan hidup dan melukai hampir 
semua taruna dalam kelompok itu. Hanya tiga dari mereka yang lulus ujian. 

Lima kelompok lagi menjalani tes, dan satu-satunya kelompok sejauh ini yang memiliki 
setiap anggota lulus tes adalah kelompok kelima, kelompok Chun Muyeon. 
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Chapter 94 
Bab 94: Tes ketiga yang berbahaya (4) "Sempurna! Itu adalah formasi Pedang Iblis yang 
sempurna. " 

Lee Hameng memuji kelompok Muyeon saat mereka mengalahkan musuh setelah dua 
formasi. Tidak ada yang melakukan kesalahan dan mereka semua tidak terluka. 

"Sekarang giliran kita segera." 

Kelompok yang diuji sekarang adalah kadet yang mendaftar untuk menjadi pemimpin tepat 
sebelum Yeowun. Jika itu berjalan berurutan, kelompok Yeowun adalah yang berikutnya. 
Seperti yang diharapkan, Lee Hameng memanggil kelompok Yeowun. 

"Kelompok kadet ke-7, Chun Yeowun, datanglah." 

"Mado!" 

Sementara anggota Yeowun naik dengan ekspresi cemas, semua penjahat yang wajahnya 
ditutupi topeng semua tersentak. 

"Ugh, kuharap itu tidak terlalu buruk!" 

Jin Guuk memandang kriminal yang ditarik ke depan. Belum ada yang meninggal, tetapi 
lebih dari tiga puluh kadet telah terluka. Dia pasti khawatir. 

"Tolong ... keadilan, keadilan, keadilan ..." 

Hu Bong bergumam, berharap mereka akan berperang melawan anggota dari Force of 
Justice. Setelah menyaksikan semua ujian, musuh dari Force of Justice tampaknya tidak 
mengancam nyawa para kadet setidaknya. Namun, kelompok-kelompok yang berperang 
melawan anggota dari Angkatan Kejahatan memiliki banyak kadet yang memiliki anggota 
badan mereka terputus. 

"Diam. Saya akan melepaskan Anda. " 

'Instruktur Hou?' 

Orang yang mengadukan penjahat itu adalah Instruktur Senior Hou Jinchang. Yeowun 
menjadi ingin tahu karena Hou Jinchang biasanya tinggal kembali untuk mengawasi 
instruktur lain. 

Topeng dicabut dari wajah penjahat. Dia memiliki janggut panjang dan mata yang melotot 
dengan fitur agresif. Dia masih diikat dengan titik-titik darah yang disegel untuk 
menghentikannya bergerak, tetapi auranya membuktikan bahwa dia bukan dari Force of 
Justice. 
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'... Sialan.' 

Hu Bong mengerutkan kening. Persis seperti yang dia takuti. Bahkan para kadet yang 
sedang menonton menyatakan simpati ketika mereka melihat musuh. 

"Hmph." 

Pria itu melirik kelompok Yeowun, mencari seseorang. 

'... Ada yang aneh.' 

Yeowun menyipitkan matanya. Kebanyakan penjahat biasanya gugup atau tegang karena 
mereka akan mencoba mencari jalan keluar atau menjadi panik dengan keinginan untuk 
bertahan hidup. 

[Hati-hati.] 

Yeowun kemudian mendengar pesan telepati pendek Hou Jinchang. Dia kemudian dapat 
mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. 

"Apa itu ...?" 

Yeowun sudah penasaran mengapa tes telah berubah pada menit terakhir. Jika ada sesuatu 
yang terjadi, dia perlu memperhatikan segalanya. 

Dan para kadet yang menyaksikan tes mengamati kelompok itu dengan penuh harap 

'Apa yang akan terjadi?' 

"Mungkin dia akan menyelesaikannya seperti kadet pertama." 

"Ya, tapi dia melawan pria dari Force of Justice." 

'Baik. Mungkin satu atau dua mungkin gagal. ' 

Chun Yeowun telah mengejutkan semua taruna sepanjang setiap ujian dan setiap insiden. 
Mereka penasaran dengan apa yang Yeowun tunjukkan pada mereka kali ini. 

"Mulai!" 

"Mado!" 

Dengan perintah Lee Hameng, anggota Yeowun berteriak serentak dan bersiap untuk 
Seven Demon Sword. Tetapi bahkan ketika mengelilinginya, pria berjanggut itu tidak 
menyerang lebih dulu dan diam-diam menyiapkan dirinya. 

"Apakah dia siap untuk apa pun?" 
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Yeowun kemudian berteriak pada anggota-anggotanya. 

"Formasi keempat!" 

'Aku menemukannya!' 

Pria itu kemudian berbalik dengan cepat dan memelototi Yeowun. Seolah-olah dia adalah 
rajawali yang telah menemukan mangsanya. Namun, kedua belas anggota melepaskan 
pedang mereka pada pria itu. 

"Ohhh!" 

Itu adalah formasi pedang yang sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok 
Muyeon. Namun, pria itu sepertinya tidak peduli. Dia dengan cepat menggerakkan 
pedangnya untuk dengan mudah bertahan melawan semua gerakan pedang. Itu sangat 
cepat sehingga sulit untuk melacaknya dengan mata telanjang. 

"Apa!" 

"Kekuatan macam apa ini ?!" 

Pedang Hu Bong dan Jin Guuk terlempar kembali ke energi yang begitu kuat 

"Hah!" 

"Ugh!" 

Pria itu berteriak dan qi yang jelas terlepas dari pedangnya, menghancurkan semua pedang 
yang menyentuh pedangnya. Lee Hameng bangkit dari kursi dengan kaget. 

'Dia bukan prajurit tingkat master!' 

Jika digunakan oleh prajurit kelas atas, formasi Pedang Iblis memungkinkan mereka untuk 
bertarung melawan prajurit tingkat master. Namun, penjahat ini tidak hanya membela; dia 
sebenarnya mendorong mereka kembali. Dia tercatat sebagai master, dan dia memiliki 
energi internal tingkat master ketika diperiksa sebelum tes ketiga. 

'Tidak, dia bukan prajurit tingkat master. Dia pejuang agrandmaster. ' 

Dan seperti bagaimana Hameng menyadarinya, Hou Jinchang juga menyadari ini pada saat 
yang sama. Jika dia bukan pejuang tingkat master, tes ini harus dihentikan. 

"Mundur!" Hou Jinchang berteriak dan menyerbu masuk. Dia dengan cepat melepaskan 
serangan pedangnya, mencoba menyerang pria berjanggut itu. 

"Mundur!" 
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"Aaargh!" 

"Machil!" 

Hu Bong berteriak ketika pria itu meraih leher Machil dan melemparkannya ke Hou 
Jinchang. 

"TIDAK!" 

Hou Jinchang dengan cepat mengambil pedangnya kembali dan meraih Machil. 

"Ugh!" 

Dan Hou Jinchang terlempar ke belakang bersama Machil dengan energi yang datang 
padanya. Energinya begitu kuat sehingga bahkan Hou Jinchang tidak bisa bertahan 
melawannya meskipun dia juga memasuki tingkat grandmaster. Pria itu kemudian berbalik 
dan menggeram pada Yeowun. 

"Heh ... aku akan membunuhmu sekarang." 

Yeowun menatapnya dengan mata dingin. 

"Jadi, ini dia." 

Mata pria itu memerah, dan urat-urat darah muncul di seluruh wajahnya. Alasan dia 
mendorong kembali Hou Jinchang adalah ini: Seni Pembalikan Darah. 

'Ada apa dengan dia? Apakah dia pikir dia bisa bertahan? ' 

Pria itu menjadi penasaran. Dia mendengar dari 'pria itu' bahwa Chun Yeowun hanyalah 
seorang anak kecil yang hampir menjadi seorang master. Namun, dia tidak melarikan diri. 
Sebaliknya, anak itu menatap balik tanpa ada tanda ketakutan di matanya. 

"Bocah bodoh! Aku akan membunuhmu sesakit mungkin! " 

Pria itu berteriak dengan marah dan melepaskan serangan ke Yeowun. Itu sangat kuat 
sehingga melesat di udara, mengancam akan memotong Yeowun menjadi potongan-
potongan daging. Tapi saat itulah pria itu mendengar suara Yeowun di telinganya. 

"Tidak, kamu mati." 

"Apa?" 

Pada saat itu, pedang Yeowun bersinar dengan cahaya qi putih dan dua puluh empat 
gerakan pedang dilepaskan pada pria itu seperti badai. 

'A-apa ini ?!' 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dia menjadi kaget. Gerakan pedangnya segera dilawan dan tubuh Yeowun terbang 
melewatinya. 

"AAAAAARGH!" 

Qi mengalir melalui dan pria itu berputar, terbang ke udara. 
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Chapter 95 
Bab 95: Tes ketiga yang berbahaya (5) Hanya beberapa menit yang lalu, semua kadet yang 
menonton tes ketiga mengira kelompok Yeowun akan lulus ujian dengan mudah. Namun, 
formasi pedang yang sempurna dengan mudah diblokir. 

"Aargh!" 

"B-pedangku!" 

Dengan pedang anggota Yeowun yang semuanya hancur, mereka terlempar jauh ke 
belakang. Musuh itu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit master. 

"A-apa yang terjadi?" 

'Siapa laki laki itu?!' 

Semua taruna berdiri dengan kaget. Semua anggota Yeowun menyadari bahwa ada sesuatu 
yang salah dengan ujian itu. 

"Ini tidak benar." 

"Tuan dalam bahaya!" 

Ko Wanghur dan Bakgi saling bertukar pandang. Jika perlu, mereka siap melompat untuk 
menyelamatkan tuan mereka, bahkan jika ini di tengah ujian. Sebelum mereka bisa 
bergerak, Instruktur Senior Hou Jinchang bergegas terlebih dahulu. 

"Oh! Instruktur Hou akan pergi ... " 

"Ah!" 

Yang mengejutkan semua orang, Hou Jinchang terlempar ke belakang saat mencoba meraih 
Machil. Para kadet dikejutkan oleh kekuatan yang dilemparkan bersama dengan Machil. 

"Tunggu ... apakah itu?" 

"Itu adalah Seni Pembalikan Darah!" 

Mata pria itu merah darah dan wajahnya ditutupi dengan nadinya yang keluar dengan cara 
yang menjijikkan. Suaranya juga kasar seperti binatang. 

"Bagaimana mungkin seorang penjahat dari Force of Evil menggunakan seni itu?" 
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Para kadet sadar akan keberadaan seni terlarang. Dan ketika mereka menyaksikan, pria itu 
menyerbu ke arah Yeowun, melepaskan gerakan pedang yang menakutkan yang bahkan 
menakuti para kadet yang sedang menonton. Setiap anggota Yeowun masuk. 

"Menguasai!" 

Saat itulah hal yang luar biasa terjadi. Pedang Yeowun bergerak dengan anggun, 
meninggalkan bayangan tubuh Yeowun saat dia menembak melewati pria itu. 

"Aaaaaaargh!" 

Dengan badai energi yang kuat, pria itu terlempar ke udara, berputar, dan darah mulai 
menyembur keluar dari setiap titik darahnya. Dia kemudian jatuh ke tanah, berlumuran 
darah seolah-olah dia sudah mati. Setiap kadet kehilangan kata-kata. Apa yang baru saja 
mereka saksikan adalah Yeowun dengan mudah mengalahkan musuh yang 
menghancurkan formasi Pedang Iblis yang sempurna dan mengalahkan pejuang tingkat 
grandmaster Hou Jinchang dengan kekuatan pembalikan darah, hanya dalam satu formasi 
pedang. 

'M ... monster.' 

Chun Mukeum juga kehilangan kata-kata. Seberapa kuat Yeowun mendapatkan bahwa dia 
bisa melakukan begitu banyak? Tapi Yeowun tidak terlihat lega saat dia melihat musuh. 

'Apa itu?' Pikir Yeowun sambil menatap pria itu. Dia kemudian berbalik ke pedangnya. 

"Aku merasakan perlawanan." 

Pedang Kekuatan Iblis Langitnya telah menyerang dengan sempurna, tetapi Yeowun 
merasakan perlawanan yang kuat saat ia menyerang titik darah musuh, dan pedang itu 
tidak bisa menembus lebih dalam. Pria itu kemudian mulai bergerak. 

'Saya melihat. Jadi, itu tidak berhasil. " 

Pakaian atas pria itu terkoyak ketika tubuh bagian atasnya melebar secara tidak normal. 
Dengan urat-urat darah muncul di sekujur tubuhnya, dia tidak terlihat seperti manusia 
normal lagi. Dia telah berubah begitu besar dan menggeram seperti binatang buas saat dia 
memelototi Yeowun sambil bangkit. 

"Ggrrr ... aku ... aku akan membunuhmu .... !!! !!! KAAAAAAAAARGH! " 

"Ugh!" 

"ARGH!" 

Pria itu berteriak. Itu adalah serangan energi suara. Teriakan itu menciptakan gelombang 
energi yang menyakitkan yang membuat para kadet meletakkan tangan mereka di atas 
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telinga mereka. Tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga beberapa kadet memuntahkan 
darah dan jatuh. 

[Terdeteksi serangkaian gelombang energi berbahaya dari suara. Mengaktifkan mode 
pertahanan darurat. Memblokir semua suara yang masuk melalui gendang telinga dan 
tubuh.] 

Dengan kemampuan Nano, Yeowun tidak terluka oleh serangan itu. Pria itu mengerutkan 
kening pada Yeowun yang tampaknya baik-baik saja. 

"Grrrr.... Anda ... Anda harus mati di sini .... Kaaaaaargh! " 

Sepertinya dia kehilangan akal sehatnya sekarang. Yeowun lalu mengarahkan pedangnya 
ke arahnya dan bergumam, "Cobalah untuk bertahan melawan yang ini." 

Yeowun kemudian memutuskan untuk membunuh musuh sebelum keadaan menjadi lebih 
buruk dan mencoba melepaskan formasi kedua dari Angkatan Pedang Setan Langit. Itu 
dulu... 

"AAAAAAARgh!" 

Lengan kiri pria itu terputus. Tubuh pria yang begitu kuat sehingga bahkan energi tingkat 
master Yeowun tidak bisa menembusnya terputus begitu mudah. 

"!!!" 

Mata Yeowun tumbuh besar. Sosok tak terduga berdiri di belakang pria itu berteriak 
kesakitan. Dia punya pakaian kasar dan sebotol minuman keras dengan hidung merah. Itu 
benar Guardian Submeng. 

"Heh, kamu berani mencoba menyentuh magangku dengan tangan kotormu?" 

"Guru!" 

Yeowun terkejut dengan kemunculan Submeng yang tiba-tiba, tetapi itu tidak berlangsung 
lama. 

"Hati-hati!" 

"Kwaaaargh!" 

Pria itu mengaum dengan marah dan berbalik untuk menyerang Submeng. 

"Aku hanya disuruh untuk membuatmu tetap hidup." 

"Kaaaargh!" 
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Submeng mengayunkan Blade Gila dan dengan mudah membalas semua serangan. Dia 
memotong otot-otot pria itu. Pria itu kemudian jatuh ke tanah seperti boneka. 

'Luar biasa!' 

Yeowun heran. Keterampilan Tarian Pisau Kupu-kupu jauh lebih kuat ketika seorang 
prajurit yang kuat seperti Submeng melakukannya. Dia dua kali lebih kuat dari apa yang 
dialami Yeowun melalui simulasi avatar. 

"Krrrrrrr!" 

Pria itu berusaha bangkit, tetapi itu sia-sia. Pria itu kemudian menjadi muram ketika dia 
menyadari perbedaan kekuatan antara dia dan Submeng. Wajahnya mulai memerah dan 
dia mulai bergetar ketika Submeng meraih kepalanya. 

"Tidak tidak. Kamu belum bisa mati. " 

Tangan Submeng melepaskan sengatan energi dan memukul kepala pria itu, membuatnya 
pingsan. Usahanya untuk bunuh diri dengan membalikkan energi di dalam dirinya telah 
gagal. Submeng bangkit dan berteriak ke arah panggung. 

"Bah. Kamu terlalu lama melawan orang bodoh seperti itu. " 

Semua orang kemudian beralih ke tahap di mana mereka bahkan belum mampu 
memperhatikan sampai sekarang. 

"Ah!" 

Ada orang-orang dengan pakaian atas mereka terkoyak-koyak seperti musuh yang 
menyerang Yeowun, merosot di atas panggung, dan Lee Hameng meraih pria lain yang 
menggapai-gapai dengan susah payah dalam genggamannya. 

"Aaaargh!" 

Dengan tangan Hameng yang melepaskan energi, pria itu menjadi diam. Hameng melempar 
pria itu dan berteriak menjengkelkan. 

"Kamu hanya merawat satu, kamu pemabuk." 

Dia telah mengalahkan total tujuh orang menggunakan Seni Pembalikan Darah sementara 
para kadet bahkan tidak tahu itu sedang terjadi. 

'Ini ... adalah penjaga.' 

Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka dengan mudah mengalahkan prajurit tingkat 
master yang telah meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat besar dari Seni 
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Pembalikan Darah. Ini hanya mungkin karena mereka berdua berada dalam sepuluh 
pejuang kuat di kultus. 

"Bah. Siapa peduli." 

Submeng menggelengkan kepalanya. 

"Keluar." 

Hameng menjentikkan jari dan prajuritnya dengan pakaian gelap dan lambang biru muncul 
dari lingkungan. 

"Hah?" 

"Sejak kapan mereka sampai di sini?" 

Ada total empat puluh orang di sini, tetapi tidak ada kadet menyadari mereka ada di sini 
sampai sekarang. Namun, ada taruna yang tahu siapa mereka. 

"Tentara Penjaga!" 

Mereka adalah prajurit dari istana Tuhan yang terdiri dari prajurit tingkat master dan 
mereka hanya menerima perintah dari Tuhan. 

'The Guardian Army ada di sini di Akademi?' 

'Apa yang terjadi di sini?' 

"Yah, penjahat menggunakan seni terlarang." 

Para kadet menjadi panik karena insiden itu terjadi selama ujian ketiga dan sekarang 
pasukan Tuhan sendiri muncul. Dan ada satu kadet khususnya yang kecewa dengan semua 
ini. Itu adalah Chun Kungwun dari Sword Clan. 

"Tangkap mereka semua." 

"Ya pak!" 

Para prajurit mulai mengikat para penjahat dan mulai menyeret mereka keluar dari tempat 
latihan. Submeng lalu berjalan mendekati Yeowun dan menyapanya. 

"Lama tidak bertemu, muridku." 

"Sudah lama, Guru." 

Yeowun membungkuk dan Submeng menyeringai. Submeng, yang telah menunggu sejak 
awal tes ketiga, sebenarnya sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan Yeowun. 
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"Kamu telah tumbuh banyak." 

"Tidak pak. Masih banyak yang harus saya tuju. " 

"Heh, tapi aku ingin melihat kamu menggunakan skill Butterfly Blade Dance." 

"Oh." 

Yeowun terdiam. Namun Submeng, tidak terlihat gila atau apa pun. Dia agak penasaran. 

"Tapi pedang itu ..." 

"Hmph." 

Submeng mencoba menanyakan sesuatu tetapi Lee Hameng terbatuk ketika dia berjalan. 
Submeng kemudian melihat sekeliling dan memperhatikan banyak kadet yang mengawasi 
mereka. 

"Hehe. Saya akan meninggalkan itu untuk nanti. " 

Ada banyak hal yang ingin ia bagikan, tetapi Submeng tahu tes ketiga masih berlangsung. 

"Semoga beruntung, muridku." 

Submeng kemudian melompat keluar, meninggalkan akademi. Yeowun menyaksikan 
gurunya pergi. Dia harus berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam empat tahun. 
Yeowun berpikir sendiri sambil memandang. 

'Lain kali kita bertemu ... Aku akan menemuimu sebagai pewaris takhta.' 

Submeng pergi dan melirik ke arah akademi. 

"Aku tidak yakin dengan niat Tuhan di sini." 

Submeng tidak menyukai keseluruhan gagasan itu ketika sedang dalam perjalanan. Dia 
pikir Tuhan menggunakan Yeowun sebagai umpan untuk menekan enam klan, jadi 
Submeng akan campur tangan begitu Yeowun dalam bahaya. Tetapi ketika Yeowun 
menggunakan keterampilan pedang yang kuat, Submeng terkejut. 

[Tetap diam tentang keterampilan pedang. Anda tidak harus memberi tahu siapa pun.] 

Dia bisa mengkonfirmasi setelah mendengar dari pesan telepati Lee Hameng bahwa 
keterampilan pedang sangat mirip dengan Seni Pedang Setan Langit. Dia ingin bertanya 
kepada Yeowun bagaimana dia mempelajarinya, tetapi dia harus menghentikannya ketika 
dia mendengar dari Hameng. 

"Jika dia tahu, maka itu pasti berasal dari Tuhan sendiri." 
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Itu sepertinya sangat mungkin. Jika Yeowun belajar seni pedang terbaik dari kultus, maka 
niat suksesi sejati Tuhan berbohong dalam diri Yeowun. 

"Baiklah, kita akan lihat." 

Dia tahu bahwa Tuhan tidak boleh dihakimi dengan ringan. Dia telah menggunakan Chun 
Yeowun untuk menindas enam klan sampai sekarang bahkan ketika dia adalah putra dari 
satu-satunya wanita yang dicintai Tuhan. Jadi, Submeng tidak berpikir bahwa Tuhan telah 
mengubah pikirannya dengan begitu mudah. Tetapi jika Tuhan benar-benar berniat 
menjadikan Yeowun sebagai Tuhan berikutnya, maka itu pasti akan membawa perubahan 
pada aliran sesat. 

"Ayo pergi." 

"Ya pak!" 

Dengan Submeng memimpin, tiga ratus prajurit dari Tentara Penjaga kehabisan. Itu ke 
arah rumah Sword Clan. 
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Chapter 96 
Babak 96: Terjadi dengan sendirinya (1) Insiden itu dengan cepat mulai tenang. Hal-hal 
bisa jadi di luar kendali, tetapi tidak ada yang terluka dalam proses itu. Machil juga aman 
meskipun dia dilemparkan dengan lehernya ketika Hou Jinchang telah meraihnya dan tidak 
melawan energi yang mendorongnya kembali. 

"Mereka sekarang mengejarku di depan umum." 

Itu adalah pertama kalinya keenam klan mengejarnya bahkan jika itu bertentangan dengan 
aturan kultus, dan itu tidak dilakukan dengan diam-diam juga. Mereka menyerang di depan 
semua orang, terutama di depan Wali Kiri Lee Hameng yang merupakan penasihat 
tepercaya bagi Tuhan. Bahkan jika para penyerang berhasil membunuh diri mereka sendiri, 
situasi ini cukup buruk sehingga Tuhan memiliki alasan untuk menindas keenam klan lebih 
jauh. 

"Apakah ini sengaja dilakukan?" 

Yeowun merasa tidak enak saat memikirkannya. Jika Submeng dan Tentara Pengawal 
bersiaga, maka kemungkinan mereka mengharapkan ini terjadi. 

'... Dia menggunakanku. Jadi, apakah saya hanya bidak untuk permainannya? ' 

Yeowun telah kehilangan semua harapan bagi Tuhan karena memperhatikan putranya. Dia 
kemudian menyadari bahwa Tuhan bahkan tidak menghadiri pemakaman Lady Hwa. 

"Mungkin dia sama sekali tidak mencintai ibuku." 

Lady Hwa percaya bahwa Tuhan mencintainya bahkan ketika dia berada di ranjang 
kematiannya. Yeowun tidak ingin menentang kepercayaannya, jadi dia menahan 
kecurigaannya. 

"Sialan!" 

Jika Tuhan benar-benar mencintainya, maka apakah dia akan membiarkannya mati karena 
diracuni? Tidak bisakah dia melindunginya dan putranya Yeowun dengan kekuatan yang 
dimilikinya? Kecurigaan dan ketidakpercayaan hanya tumbuh lebih besar. 

'Jika itu benar ...' 

Jika Tuhan benar-benar menggunakan dia dan ibunya sebagai pion politik melawan 
keenam klan, maka Yeowun tidak bisa memaafkannya. 

"Aku akan membuatmu menyesal." 
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Ketika Yeowun sangat marah pada Tuhan, Wali Kiri Lee Hameng juga memikirkan apa yang 
baru saja terjadi. 

"Itu seperti yang dia inginkan. Ini akan membiarkan kita menekan Pedang Klan. ' 

Klan yang bertanggung jawab untuk mengelola penjara sekte adalah Klan Pedang Martial 
Raksasa. Ini adalah salah satu koneksi tersembunyi dari Klan Pedang. Dengan koneksi 
mereka ke Seni Reversi Darah terlarang, itu akan merusak Klan Pedang. 

"Jadi, itu bukan tiga klan." 

The Sword Clan bukan yang pertama kali dijatuhkan. Yang pertama adalah Klan Nafsu, 
karena pemimpin mereka Hang Soyu sudah terlalu jauh dengan tes pertama. Dia dijatuhi 
hukuman dilarang dari setiap tugas penting dan tetap rendah selama sisa tahun ini. 
Pemimpin Poison Clan, Baek Oh, telah melanggar salah satu aturan akademi dan telah 
memberikan bola beracun kepada Chun Yeowun, jadi dia dikirim ke penjara selama dua 
tahun. Baek Oh menolak untuk mengakui tuduhan itu, tetapi karena pakaian Yeowun 
berlumuran darah, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua peristiwa ini terkait 
dengan Yeowun. 

"Untuk membuat hasil seperti itu dengan menggunakan anaknya sendiri." 

Tuhan tampaknya sangat dingin, bahkan untuk Lee Hameng yang merupakan penasihat 
Tuhan yang paling setia dan tepercaya. Apapun masalahnya, tiga klan telah turun setelah 
insiden ini. Tapi ada satu hal yang membuat Hameng penasaran. 

"Mereka terlalu mudah ditangkap." 

Tuhan telah memasang perangkap agar mereka mau mengambil umpan, tetapi itu terlalu 
mudah. Chun Yeowun baik-baik saja di kompetisi, yang mungkin membuat mereka 
khawatir, tapi rasanya aneh bagi Klan Pedang untuk melangkah sejauh ini dan 
mempertaruhkan segalanya sekaligus. Itu jelas bahwa perilaku semacam ini akan 
membawa mereka ke Sword Clan, jadi itu tidak masuk akal. Hampir terasa seperti saat 
Lady Hwa diracun. 

"Kuharap itu bukan apa-apa." 

Setelah semuanya beres, Lee Hameng naik kembali ke atas panggung untuk melanjutkan 
dengan tes ketiga. 

"Kami punya masalah di sana, tapi kami akan melanjutkan tes dengan metode tes 
sebelumnya." 

Semua taruna penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi karena Lee Hameng 
tidak merinci, tidak ada gunanya. Kelompok Chun Yeowun mampu lulus ujian sama sekali 
karena mereka berhasil membentuk formasi pedang yang sempurna, bahkan jika itu 
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dilawan oleh musuh yang lebih kuat. Setiap kadet sepakat bahwa formasi itu sempurna, 
jadi tidak ada keberatan. 

'Ah ... jadi kami adalah kelompok sial terakhir.' 

Hu Bong menghela nafas. Dia senang bahwa semua anggota berlalu, tetapi dia dan anggota 
dari kelompok Yeowun tercengang. Sembilan kelompok telah mempertaruhkan hidup 
mereka untuk mengikuti tes berbahaya, tetapi sekarang kelompok yang tersisa hanya 
diminta untuk mengalahkan instruktur tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, 
empat dari tujuh kelompok yang tersisa terdiri dari anggota Yeowun. 

"Whoaaaa!" 

Kadet yang tersisa berteriak kegirangan, tetapi itu tidak berlangsung lama. 

"Oh? Kurasa aku harus bertarung dengan kalian seperti pertarungan sungguhan. " 

Teriakan kegembiraan itu menjengkelkan para instruktur dan tujuh kelompok yang tersisa 
harus menderita karena lulus ujian. Instruktur sudah tahu betul tentang formasi, jadi 
mereka tidak mudah seperti penjahat dari Force of Justice. 

Tes ketiga berakhir tepat sebelum waktu makan malam. Situasi yang mengancam jiwa 
telah menghilang, tetapi tujuh kelompok yang tersisa dievaluasi dengan aturan yang lebih 
ketat. 

Hanya 120 kadet yang lulus ujian ketiga. 

'34 dari 72... ' 

Setengah dari anggota Yeowun telah gagal. Dia menerima anggotanya karena kesetiaan, 
bukan karena kekuasaan. Jadi mereka yang lemah tidak bisa lulus ujian. Namun, itu juga 
baik bahwa Yeowun masih memiliki tiga puluh empat anggota yang lulus ujian yang begitu 
sulit. Adapun Chun Mukeum dan Chun Kungwun, mereka kehilangan lebih dari setengah 
anggota mereka. Untuk Chun Yuchan, dia berusaha sekuat tenaga untuk lulus ujian, tetapi 
dia tidak bisa melakukannya dengan cukup karena waktunya terlalu singkat baginya untuk 
terbiasa dengan pedang Tujuh Setan dengan tangan kirinya. 

Lee Hameng berbicara kepada para kadet di atas panggung. 

"Selamat untuk setiap kadet yang lulus ujian ketiga. Anda sekarang adalah pejuang tingkat 
tinggi dari kultus kami. " 

"Mado!" 

Semua kadet yang lulus tes ketiga diberi medali dengan ukiran tunggal yang membuktikan 
bahwa mereka adalah pejuang tingkat tinggi. Mereka juga diberi Bola Naga Hitam ketiga. 
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"Ohhh!" 

Hu Bong, yang selama ini mengoceh tentang ketidakadilan ujian, sekarang senang dengan 
kotak yang berisi Bola Naga Hitam. Dimulai dengan tes ketiga, hadiah yang diberikan 
kepada mereka yang lulus sekarang cukup signifikan. Pertama, mereka diizinkan 
mengakses lantai tiga perpustakaan. Itu adalah lantai di mana buku-buku seni bela diri 
kelas atas berada. Itu adalah saat dimana anggota klan yang lebih lemah telah menunggu 
menunggu begitu lama. Dan ada satu lagi. 
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Chapter 97 
Babak 97: Baru saja terjadi dengan sendirinya (2) "Kami sekarang memberimu senjata 
yang kamu tinggalkan bersama kami ketika kamu bergabung dengan akademi." 

Banyak taruna memasuki akademi dengan senjata spesialisasi mereka. Sampai sekarang, 
mereka harus menerima pelatihan tentang formasi dan taktik pedang dasar yang tidak 
memerlukan senjata khusus. Jadi, mereka dilarang menggunakan senjata itu. Namun, 
sekarang saatnya untuk melatih para prajurit ini untuk menjadi yang terbaik di kultus, jadi 
mereka diizinkan untuk menggunakan senjata mereka sendiri sekarang. 

"Wah! Pedangku! " 

"Akhirnya!" 

Para kadet bersemangat menerima senjata lama mereka kembali. 

"Sayangku! Saya sangat merindukanmu!" 

"Apa!?" 

Ketika Hou Sangwha mendapatkan senjatanya kembali dan mengelusnya seperti bayi atau 
anak anjing, semua kadet terkejut. Dia memiliki kapak raksasa yang setinggi pria dewasa, 
dan tidak ada kadet biasa yang bisa menggunakan itu. 

'...Bayi?' 

Sekarang semua orang bisa mengerti mengapa Hou Sangwha memiliki otot yang besar dan 
berkembang. Ja Wumin juga senang mendapatkan tombak berbulu merahnya. 

'Senjata ...' 

Yeowun tidak memiliki senjata khusus. Dia bukan tipe yang membuat iri, tapi setelah 
melihat semua senjata itu, itu mengingatkannya pada Blade Gila yang dipegang Guru 
Submeng. Submeng memberitahunya bahwa Tarian Kupu-Kupu Blade hanya sempurna 
dengan Bilah Gila. 

'Apakah akan ada pedang yang cocok dengan Kekuatan Pedang Setan Langit?' 

Calon yang cocok dengan kriteria tersebut adalah Pedang Setan Langit yang melambangkan 
Tuhan sendiri. Tapi Yeowun belum melihatnya dengan matanya, jadi dia hanya bisa 
membayangkan. 

"Kadet lain tanpa senjata, kamu bisa mendapatkannya di gudang senjata." 
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Yeowun kemudian pergi ke gudang senjata untuk mendapatkan pedang dan pisau. Hanya 
ada senjata generik, tapi itu lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Setelah bertemu 
dengan Submeng, Yeowun berpikir dia akan melatih Tarian Pisau Kupu-kupu juga. 

Setelah menerima semuanya, para kadet berkumpul kembali di tempat latihan dan 
berbaris. Lee Hameng melirik semua orang dan berbicara. 

"Kamu semua terlihat seperti orang bodoh ketika kamu masuk, tetapi kamu terlihat seperti 
prajurit yang baik sekarang. Saya sekarang akan menjelaskan tes berikutnya. " 

Semua kadet menjadi serius saat menyebutkan ujian berikutnya. Dimulai dengan tes 
keempat, mereka sekarang akan menunjuk mereka yang lulus untuk menjadi Pemimpin 
Pasukan. Di sinilah mereka akan dilatih sebagai pejuang yang kuat. 

"Dimulai dengan tes keempat, tidak ada tanggal jatuh tempo." 

"Whoaaaa!" 

Para kadet tersentak kaget karena mereka senang mendengar bahwa mereka sekarang 
dibebaskan dari memenuhi tenggat waktu yang sulit. Hameng menyeringai. 

"Kamu bisa mengikuti tes secara individual kapanpun kamu inginkan selama empat tahun 
kamu di sini di Akademi." 

'Empat tahun?' 

Ini berarti bahwa tes keempat saja mungkin memakan waktu empat tahun. Para taruna 
menjadi serius. 

"Tes keempat adalah yang paling sederhana dari semua tes yang diadakan di sini di 
akademi." 

'Sederhana?' 

Tes hanya menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu, jadi ada sesuatu di balik itu. 
Sementara para kadet bingung, Hameng menyeringai, "Jika Anda mengalahkan instruktur 
kapan saja, Anda lulus ujian." 

Semua instruktur melirik kadet, meminta untuk mengancam mereka kapan saja. 

Para kadet terkejut. Mereka nyaris mengalahkan satu instruktur dengan dua belas dari 
mereka bergabung membentuk formasi. Tetapi untuk mengalahkan seorang instruktur 
saja, itu hanya berarti satu hal. 

'Menjadi prajurit tingkat master.' 
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Itu adalah persyaratan dasar untuk menjadi seorang instruktur. Namun, sebagian besar 
instruktur masuk ke tingkat master terlambat. 

'Sudah jelas.' 

Yeowun mengangguk ketika dia mengerti persyaratannya. Namun, para taruna tampaknya 
tidak terlalu bersemangat. Ada beberapa yang nyaris berada di tingkat kelas atas yang 
prihatin, belum lagi kadet-kadet lain yang entah sudah mencapai tingkat master, atau 
mereka yang sudah di tingkat master. 

'Sialan! Ini gila! Bahkan para pemimpin tidak dapat mengalahkan instruktur yang hanya 
menggunakan Seven Demon Sword. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? ' 

"Pemimpin kita hampir tidak mendapat tanda kuning!" 

"Tidak apa-apa, kita punya cukup waktu." 

'Apakah kamu tidak mendengar? Anda harus melatih diri sendiri! ' 

Menjadi prajurit kelas atas itu mudah jika diberi energi dan seni bela diri yang cukup. 
Namun, menjadi seorang guru berbeda karena membutuhkan pemahaman tentang qi. Ada 
banyak pejuang yang tidak memiliki bakat untuk memahami qi, dan itu menghentikan 
mereka untuk mencapai tingkat master. 

Ini berarti bahwa tes keempat adalah untuk melihat apakah mereka layak menjadi lebih 
kuat. 

"Dan aku akan memperingatkanmu lagi. Seperti yang saya katakan di awal, Anda akan 
dikeluarkan saat Anda gagal dalam ujian. " 

Hanya ada satu kesempatan untuk ujian. Jika instruktur menggunakan seni bela diri 
mereka sendiri, maka itu akan jauh lebih sulit kali ini. Lee Hameng kemudian menjelaskan 
fasilitas lain yang sekarang tersedia untuk digunakan dan memerintahkan mereka untuk 
diberhentikan. 

"Kamu sekarang diberhentikan. Saya berharap semoga kalian semua selamat. " 

"Mado !!" 

Semua taruna berteriak serempak dan mulai bertebaran. Namun, sebagian besar taruna 
pergi ke tujuan yang sama. Mereka yang ingin menambah energi pergi ke ruang pelatihan 
pribadi, dan mereka yang menginginkan buku keterampilan yang lebih kuat pergi ke 
perpustakaan. 

Yeowun dan semua anggotanya tinggal di belakang dan berkumpul. Ini untuk 
mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang telah gagal tes. 
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"Tuan, terima kasih atas segalanya." 

"Kami tidak akan mendapat kesempatan untuk mengikuti tes jika itu bukan untukmu." 

"Aku akan menunggumu di luar, Tuan." 

Anggota membungkuk kepada Yeowun, dan ketika mereka semua mengucapkan selamat 
tinggal satu sama lain, seseorang memanggil nomor Yeowun dari belakang. 

"Kadet ke-7!" 

"Hah?" 

Semua orang berpaling ke suara itu. Orang yang memanggil Yeowun adalah instruktur Sang 
Munyo yang harus tinggal di ruang medis selama tiga minggu setelah patah tulang 
rusuknya dari Yeowun. Sang Munyo tidak terlihat ramah saat berbicara dengannya. 

"Ikuti aku ke gedung utama." 

"Apa itu?" 

"Apakah kamu punya hak untuk bertanya padaku?" 

"...Ya pak." 

Aneh bahwa dia menyuruhnya untuk mengikuti, tetapi Yeowun punya dugaan. Mungkin 
Kepala memanggilnya karena apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Yeowun menyuruh 
anggotanya untuk kembali tanpa dia dan mengikuti Sang Munyo ke dalam gedung. 

'Hah?' 

Tidak seperti harapannya, Sang Munyo berjalan melewati bangunan dan pergi ke salah satu 
bangunan yang belum tersedia untuk para kadet. Ketika mereka tiba di ruang kosong di 
mana tidak ada orang di sekitar, Sang Munyo berhenti. 

"Ini sepertinya tempat yang bagus." 

Yeowun menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan berkata, "... Jadi, Ketua tidak 
memanggil saya." 

"Apakah aku memberitahumu bahwa Ketua ingin bertemu denganmu?" 

Tentu saja dia tidak melakukannya. Namun, sepertinya niatnya juga tidak bagus. Dan 
harapan itu benar kali ini. Sang Munyo mengeluarkan pedangnya dan membidik Chun 
Yeowun. 

Yeowun menatapnya dengan dingin, "Apa ini?" 
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"Apa ini -- katamu? Bajingan. Dengarkan baik-baik. Anda baru saja menantang saya untuk 
tes keempat di sini. Begitulah cara ini akan berakhir. " 

Dan Munyo mengayunkan pedangnya ke leher Yeowun tanpa peringatan. 
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Chapter 98 
Babak 98: Terjadi dengan sendirinya (3) Sang Munyo bangun tiga hari kemudian di ruang 
medis. Tulangnya mencuat dari kulitnya, jadi dia cukup puas. Ketika dia bangun, dia 
bahkan lebih marah dan geram karena dia kalah dari seorang kadet belaka. 

'Ini sangat memalukan!' 

Dia kalah di depan banyak instruktur dan taruna. Sang Munyo adalah orang yang sangat 
ambisius yang memperhatikan kehormatan dan harga dirinya, jadi ini memalukan. Dan 
penghinaan seperti itu mengubahnya menjadi kemarahan. 

'Jika aku hanya bisa menggunakan skillku ...' 

Dia dibatasi untuk hanya menggunakan Pedang Tujuh Setan yang dia tidak bisa bertarung 
dengannya. Jika dia hanya diizinkan menggunakan keahliannya sendiri, maka dia yakin 
bahwa dia bisa mengalahkan Yeowun dalam sepuluh formasi. Bahkan jika Yeowun kuat, dia 
baru saja menjadi seorang pejuang utama. 

Munyo menggertakkan giginya saat dia berpikir untuk membalas dendam. Dia berpikir 
untuk mengusir Yeowun segera setelah dia keluar dari ruang medis, dan hari itu akhirnya 
tiba. Dia berharap Yeowun akan lulus ujian karena dia tahu bahwa ujian berikutnya adalah 
duel antara para kadet dan instruktur. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menemukan 
Yeowun dan menendangnya keluar sendiri. Dia telah menunggu begitu lama sehingga dia 
sekarang telah kehilangan semua kesabaran untuk menunggu Yeowun datang untuk 
menantangnya. 

'Apakah saya perlu menunggu dia menantangku? Saya hanya akan memukulinya dengan 
buruk sehingga dia tidak bisa bicara, dan memberi tahu semua orang bahwa dia 
menantangku nanti. ' 

Jika dia menyetrum otak dan merusaknya, maka Yeowun tidak akan bisa menjaga 
kewarasannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, sepertinya tidak ada yang 
akan menyalahkannya karena melukai kadet seperti Yeowun yang tidak memiliki latar 
belakang khusus seperti para pangeran dari enam klan. 

'Menipu. Aku akan membuatnya sehingga kamu tidak akan pernah bisa menggunakan 
pedang lagi! ' 

Munyo mengayunkan pedangnya tanpa peringatan di leher Yeowun. Dia tidak berpikir 
Yeowun akan lebih kuat darinya, tapi dia ingat bahwa keterampilan pedang yang 
digunakan Yeowun terakhir kali cukup kuat. 

"Aku akan menyergapnya supaya aku bisa menurunkannya dengan cepat." 
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Tidak ada yang menonton juga, jadi dia tidak ragu-ragu menyergapnya. Ketika pedang itu 
hampir mencapai leher Yeowun ... 

'Hah?' 

Bilah Yeowun bertahan melawan serangan mendadaknya. Begitu cepat sehingga Munyo 
terkejut dan memelototinya. Yeowun kemudian menatap Munyo dengan dingin dan 
berkata, "Bagus. Jangan mengambil kembali apa yang baru saja kamu katakan. " 

"A-apa ?!" 

"Kamu bilang ini tes keempat." 

Munyo tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yeouwn sekarang. Dia menjadi marah 
karena Yeowun telah memblokir serangannya sehingga dia melepaskan seluruh energinya 
untuk mendorong Yeowun kembali. Namun, dia bahkan tidak bergerak. Sebenarnya 
tangannya yang memegang pisau yang bergetar sekarang. 

"Kekuatannya ... tapi bagaimana?" 

Sang Munyo berada di tingkat master. Energinya bukan sesuatu yang bisa dipertahankan 
oleh pejuang master tingkat pemula seperti Chun Yeowun. Namun, dia bertahan 
melawannya dan bahkan tidak bergerak. 

'Apakah energi internalnya meningkat dalam waktu sesingkat itu?' 

Saat itulah pedang Yeowun melepaskan energinya, melemparkan pedang Munyo kembali. 
Munyo didorong mundur dan tangan yang dia pegang dengan pedangnya benar-benar 
merasakan sakit karena energi yang mengirim pedangnya kembali. Munyo, yang 
bersemangat sampai sekarang hanya berpikir untuk membalas dendam, menjadi terkejut 
dan meringis pada realisasinya. 

"Dia menjadi jauh lebih kuat!" 

Dia tidak berpikir Yeowun akan menjadi sekuat ini dalam waktu singkat. 
Mempertimbangkan keterkejutan yang diterimanya tadi, Yeowun setidaknya memiliki 
jumlah energi internal yang sama dengan Munyo sendiri. Itu tidak bisa dipercaya. 

"Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa minggu?" 

Yeowun tidak lagi mengkonsumsi Black Dragon Balls setelah dia berduel dengannya, jadi 
itu aneh. Tentu saja, ini karena pemimpin Klan Racun, Baek Oh. Penggunaan bola racun 
benar-benar meningkatkan energi Yeowun alih-alih menguranginya. Tetapi tidak mungkin 
Sang Munyo mengetahui hal ini. 
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'Wah ... ayo tetap tenang. Hanya karena dia memiliki lebih banyak energi internal tidak 
menjadikannya seorang pejuang tingkat master. ' 

Untuk mencapai tingkat master, seseorang harus memahami qi untuk dapat menggunakan 
qi secara bebas. Hanya memiliki lebih banyak energi tidak berarti Yeowun sekuat Munyo 
sendiri karena tidak mungkin Yeowun memperoleh pemahaman yang begitu mendalam 
dalam waktu yang singkat. 

"Hah! Jadi, Anda menjadi sedikit lebih kuat. Kalau begitu, aku tidak akan meremehkanmu! " 

"Tentu." 

"Bodoh sombong!" 

Sang Munyo terpancing oleh anggukan kasual Yeowun dan dia mengirim qi ke pedangnya. 
Bilahnya bersinar terang dengan cahaya putih qi. Munyo merasakan dorongan kuat untuk 
memotong lengan Yeowun setidaknya untuk membuat amarah ini mereda. 

"Hah!" 

Munyo menyerbu masuk, melepaskan skill Pedangnya. Bilahnya terbagi dua, turun ke 
Yeowun sekaligus. 

'Itu cepat. Tapi...' 

Itu jauh lebih lambat dari Butterfly Blade Dance. Tubuh Yeowun berputar dengan cepat dan 
pisau di tangannya meninggalkan jejak dan mempertahankan serangan pedang itu ke 
arahnya. Itu adalah formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Mata Sang Munyo tumbuh 
lebar karena terkejut. 

'Dia memblokir ini ?! B-bagaimana ...! ' 

Munyo kemudian melihat qi putih bening di bilah Yeowun. Bentuknya belum sempurna, 
tapi itu bukti bahwa Yeowun adalah master yang mapan. 
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Volume 2 
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Chapter 99 
Babak 99: Terjadi dengan sendirinya (4) 'B-dia tidak masuk tingkat master!' 

Sang Munyo menjadi kaget dan berusaha mundur. Jika kekuatan Yeowun sama dengan 
kekuatannya, maka Munyo harus bertarung dengan hati-hati. Saat itulah Yeowun 
menyerbu seperti kilat, melepaskan formasi keenam dari Butterfly Blade Dance melawan 
Munyo. 

"Argh!" 

Munyo mengayunkan pedangnya dengan membela diri, tetapi bilah itu datang padanya 
seperti kupu-kupu yang meninggalkan jejak, membuat matanya pusing. Itu jauh lebih cepat 
dari pedangnya sendiri. 

Bilah Munyo dibuang, merobek telapak tangan Munyo. Karena Yeowun tidak berhenti pada 
formasi pedangnya, Munyo dengan cepat berteriak, "A-aku kalah! Anda lulus ujian. 
Berhenti sekarang!" 

Itu bukan masalah harga diri lagi. Sepertinya pedang Yeowun mendatanginya seolah itu 
akan membunuh sungguhan. Bilah Yeowun berhenti di depan hidung Munyo. 

"Hah hah..." 

Wajah Munyo basah oleh keringat. Yeowun bertanya dengan curiga, "Apakah aku lulus tes 
keempat?" 

Sambil mengangkat kedua tangannya, dia tergagap, "Y-ya. Anda menang, jadi mari kita 
hentikan di sini. " 

Itu untuk memberi isyarat kepadanya bahwa dia telah menyerah, tetapi itu sebenarnya 
sebuah skema. Munyo memutuskan untuk mengubah metodenya sekarang karena dia tahu 
dia tidak bisa mengalahkan Yeowun dengan cara biasa. 

"Aku akan mati daripada kamu lulus ujian!" 

Jika dia membiarkan Yeowun pergi dengan aman, maka ada risiko membiarkan semua 
orang tahu bahwa Munyo menyergapnya sendirian. Munyo mengumpulkan energi di kedua 
tangannya. Dia akan menyerang kepala Yeowun segera setelah dia menarik kembali 
pedangnya. 

"Baik." 

'Baik!' 
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Saat Yeowun mengambil pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya, Munyo 
menyipitkan matanya. Namun, pada saat itu, tinju Yeowun mengenai tubuhnya, 
melemparkannya kembali. Kekuatan serangan itu sangat mengejutkannya. Munyo menjadi 
tercengang. 

"B-bagaimana ..." 

"Kamu seharusnya menyembunyikan energi dari tanganmu jika kamu akan berbohong." 

"B-bagaimana kamu tahu ...!" 

Munyo sangat terkejut sehingga dia tergagap. Bagaimana Yeowun tahu kapan energinya 
tidak lepas dari tangannya? Energi tersebar dari kedua tangannya saat dia kehilangan 
keinginan untuk diam-diam menyerangnya. 

[Energi yang terpusat di tangan musuh tidak lagi terdeteksi. Menurunkan level risiko.] 

Sang Munyo tidak mungkin tahu tentang kemampuan Nano untuk merasakan bahaya. 
Yeowun kemudian mendatanginya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Penuh ketakutan, 
Munyo berseru, "A-Maafkan aku. Saya tidak bohong lagi. Saya menerima kehilangan saya! 
Saya akan memberitahu Ketua bahwa Anda telah melewati ... AAAARGH! " 

Sebelum Munyo selesai berbicara, Yeowun menginjak tulang rusuk kanannya, 
menghancurkan tulang-tulangnya. Tulang rusuk yang nyaris tidak sembuh setelah tiga 
minggu istirahat dan meditasi hilang. Yeowun menatap tajam pada Munyo. 

"Kamu seharusnya sudah melakukan itu sebelumnya. Sudah terlambat." 

Munyo menjadi muram karena putus asa. Yeowun kemudian menginjak dada kiri Munyo, 
menghancurkan semua tulang rusuk kiri juga. 

Setelah sekitar satu jam, instruktur berkumpul di kantor Kepala untuk membuat laporan 
pada tes ketiga. Namun, mereka sekarang dengan penuh simpati menatap seseorang yang 
terjatuh ke lantai. Itu adalah Instruktur Sang Munyo. 

"Hmph." 

Lee Hameng, yang sedang duduk di kursinya, menatap Munyo dengan malu. Chun Yeowun 
membawa Sang Munyo ke sini beberapa waktu yang lalu. Sang Munyo sudah pingsan dan 
Yeowun, yang datang bersama dengan penjaga yang membantunya membawa Munyo, 
menurunkan Munyo di lantai kantor dan menjelaskan apa yang terjadi. 

"Aku tahu dia akan melakukan sesuatu ..." 

'Berpikir untuk membalas dendam terhadap taruna? Bodoh sekali.' 
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Sebagian besar instruktur tampak tercengang dan kehilangan kata-kata pada apa yang 
dilakukan Munyo. Mereka perlu mendengar kedua sisi cerita dalam banyak kasus, tetapi 
sepertinya itu tidak perlu untuk yang ini. Tes keempat mengharuskan taruna berduel 
melawan instruktur. Jika Munyo menyerang Yeowun, maka dia akan diusir dari akademi. 
Jika Yeowun menantangnya, maka dia baru saja lulus ujian. 

'... Dia cukup melakukannya.' 

Bahkan jika Sang Munyo menyerangnya lebih dulu, jika Yeowun memotong lengannya atau 
melakukan sesuatu yang terlalu buruk, itu mungkin membuat instruktur marah. Namun, 
Yeowun menghancurkan semua tulang rusuknya sehingga tidak terlalu jelas. 

"Dia sedang belajar." 

Ini berarti bahwa Yeowun sekarang belajar untuk merawat dirinya sendiri. Hameng ingin 
memuji dia atas hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan ini di depan semua instruktur. Hou 
Jinchang berbicara lebih dulu. 

"Yah, dia masih ... berlalu." 

Lee Hameng juga tersenyum dan mengangguk. Jadi, sepanjang seluruh sejarah Akademi 
Iblis, ini adalah rekor tercepat bagi seorang kadet untuk lulus tes keempat: hanya satu jam 
setelah tes ketiga. 

"Yah, itu hanya masalah waktu saja." 

Yeowun mampu mengalahkan penjahat yang menggunakan Seni Pembalikan Darah dan 
mendorong mundur Hou Jinchang. Hameng mengambil sesuatu dari mejanya dan 
melemparkannya ke Chun Yeowun. 

"Ambil ini." 

"Hah?" 

Itu adalah medali perak dengan kata 'L' tertulis di atasnya, membuktikan statusnya sebagai 
Pemimpin Pasukan. Hameng menghampirinya dan melepaskan label nomor hitam dari 
dadanya. 

"Selamat atas lulus tes keempat dalam waktu singkat, Pemimpin Pasukan Chun Yeowun." 

Tepat setelah dua bulan, Yeowun sekarang bisa mendapatkan kembali namanya dari 
menjadi kadet ke-7. Dia sekarang telah mendapatkan gelar Pemimpin Pasukan. 

'Oh! Aku bisa melihat alas di lantai tiga dan empat kalau begitu! ' 

Inilah yang paling membuat Yeowun senang. 
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Di ruang medis lantai dua, Baek Jongmeng menatap instruktur Sang Munyo dengan 
ekspresi simpatik di wajahnya. 

"Kupikir kamu ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin? Pria malang." 
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Chapter 100 
Bab 100: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (1) Ketika kadet memasuki akademi, kadet 
kemudian mulai dipanggil dengan nomor yang diberikan pada hari pertama. Sampai kadet 
lulus ujian keempat dan mendapatkan gelar Pemimpin Pasukan, kadet dibebaskan dari 
nomor tersebut. Dan dengan menjadi Pemimpin Pasukan, kadet kemudian ditempatkan 
sebagai peringkat yang sama dengan instruktur. Alasan mengapa taruna berusaha keras 
untuk lulus setiap ujian di Akademi adalah bahwa itu adalah rute tercepat untuk naik ke 
hierarki yang lebih tinggi dari Sekte. 

"Ini dia." 

Instruktur Impeng menyerahkan kotak kayu kecil yang berisi bola naga hitam lain. Dengan 
melewati tes keempat segera, Yeowun dapat menerima bola lain. 

"Selamat untuk menjadi pemimpin pasukan, Pemimpin Chun." 

Impeng berbicara dengan nada yang sangat sopan. Dia sekarang memperlakukan Yeowun 
sebagai yang setara, bukan sebagai kadet belaka. 

"Terima kasih, instruktur." 

Impeng tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyangka Yeowun akan lulus tes keempat 
dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, sebagian karena Sang Munyo. Ada dua hak istimewa 
lagi yang diberikan kepada orang yang lulus tes keempat. Orang itulah yang diberi kamar 
pribadi untuk menginap. 

"Apakah itu nyata?" 

"... Apakah kamu sangat menyukainya?" 

Yeowun tampaknya lebih menyukainya daripada ketika ia menerima tanda yang 
membuktikannya sebagai pemimpin pasukan. Itu karena Yeowun canggung saat berbagi 
asrama anak laki-laki dengan seorang gadis, Mun Ku. Dan hak istimewa lain adalah sesuatu 
yang tidak dia harapkan. 

"Datanglah ke stasiun pandai besi di utara, besok pagi." 

"Pandai besi?" 

Yeowun menjadi bingung dan instruktur senior Hou Jinchang menjelaskan. 

"Kami membuat senjata pilihan untuk pemimpin pasukan yang lulus ujian keempat. Saya 
pikir ini adalah yang paling Anda butuhkan saat ini. Ha ha." 
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Prajurit tingkat master diberi hak istimewa ke mana pun mereka pergi dan bahkan di 
akademi, hak istimewa semacam itu datang sebagai senjata unik untuk membuat 
pemimpin pasukan baru. Yeowun senang mendengarnya karena dia tidak memiliki 
senjatanya sendiri sampai sekarang. 

"Ohh!" 

Hadiah yang diberikan kepada para kadet yang naik melalui ujian benar-benar sepadan. Itu 
adalah proses yang ditetapkan untuk membangkitkan prajurit yang kuat, jadi itu 
disediakan untuk itu. Wali Kiri Lee Hameng kemudian berbicara kepada Yeowun ketika 
semuanya dilakukan. 

"Lalu aku akan menjelaskan kepadamu tentang tes kelima." 

Lee Hameng kembali ke nada otoritatifnya. Bahkan jika Yeowun telah menjadi pemimpin 
pasukan, Hameng adalah wali sehingga dia masih berada di peringkat yang lebih tinggi, jadi 
itu tidak masalah. 

'Tes kelima ...' 

Yeowun tidak berpikir dia akan mendengar tentang tes kelima begitu awal. Dia mendengar 
bahwa tes menjadi lebih sulit secara eksponensial dimulai dengan tes kelima, bahwa tidak 
banyak yang lulus. Dia bisa lulus tes keempat dengan mudah karena Yeowun berada di 
puncak tingkat master. 

"Tes kelima, adalah untuk melewati Demon Seal Cavern." 

Yeowun menjadi bingung. Demon Seal Cavern adalah salah satu tempat yang belum 
terbuka untuk taruna. Itu terletak jauh di utara akademi, di mana ada bangunan compang-
camping yang bertuliskan 'Demon Seal Cavern' di depan. 

"Bisakah aku mengikuti tes kapan saja, seperti tes keempat?" 

"Iya. Tapi Anda harus layak untuk itu, diberi kesempatan untuk mengambilnya. " 

"Layak untuk...?" 

Yeowun bertanya dan Hameng kembali menatap Yeowun. 

"Kamu harus berada di puncak level grandmaster." 

Yeowun kehilangan kata saat itu. Dia memang berharap dia akan dituntut untuk menjadi 
lebih kuat, tetapi dia tidak berpikir itu akan membutuhkan tingkat kekuatan yang tinggi. 
Untuk mencapai puncak tingkat grandmaster, Yeowun harus melompat setidaknya tiga 
tahap kekuatan dari sekarang. Itu tidak mudah. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dan mengingat hanya 100 prajurit top dalam seluruh Cult yang ada di level grandmaster, 
itu membuktikan betapa sulitnya untuk menjadi begitu kuat. Hanya ada sekitar sepuluh 
kadet rata-rata yang lulus tes kelima dalam seluruh sejarah Akademi. Mungkin empat 
tahun bahkan mungkin tidak cukup waktu. 

'... Itu akan sulit. Mungkin butuh terlalu banyak waktu. ' 

Itu tidak yakin seberapa sulit Demon Seal Cavern adalah, untuk membutuhkan keadaan 
yang kuat. 

"Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan menemukan pengertian. Jangan terburu-buru. " 

Lee Hameng memberikan saran singkat, tetapi dia tulus dalam kata-katanya. Tujuan 
akademi adalah untuk membangkitkan prajurit yang kuat. Memiliki lebih banyak pejuang 
tingkat grandmaster berarti kultus akan tumbuh lebih kuat, sehingga Hameng berharap 
Yeowun akan menjadi begitu kuat segera. 

"Maka itu saja. Semoga beruntung. " 

"Terima kasih Pak. Aku tidak akan mengecewakanmu. " 

Yeowun membungkuk. 

"Kamu diberhentikan." 

Lee Hameng berbicara dan Yeowun pergi. Instruktur semua menghela nafas, karena 
mereka sekarang harus kembali ke tugas dokumentasi kasar mereka. 

Dan Yeowun, yang mendengar tentang tes kelima, segera berjalan menuju gedung 
perpustakaan. 

"Aku bisa melihat lantai empat dan tiga sekarang!" 

Yeowun paling tertarik pada formasi pedang dari Pedang Setan Langit yang ditinggalkan di 
alas batu mutiara biru di lantai atas. 

"Oh." 

Instruktur yang merawat kadet memasuki perpustakaan segera mengenali Chun Yeowun. 
Yeowun adalah salah satu dari pangeran label hitam, dan juga pergi ke lantai satu dan dua 
pada hari yang sama, jadi wajar saja kalau dia ingat. 

'Hah? Dia meninggalkan tag. ' 

Instruktur menggelengkan kepalanya. Semua taruna diharuskan memiliki tanda di dada 
mereka, untuk menunjukkan status mereka. Instruktur menghentikan Yeowun yang 
mencoba menuliskan namanya di buku kecil dan berbicara. 
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"Di mana tag Anda?" 

"Aku mengembalikannya." 

"Kembali? Apakah Anda tidak lulus ujian? " 

Instruktur mengerutkan kening pada saat itu. Dia telah salah mengira kata itu untuk 
Yeowun yang gagal tes. Yeowun kemudian mengambil medali perak dari sakunya dan 
menunjukkannya kepada instruktur. 

"Hah?" 

Ada kata L tertulis di atasnya, yang membuat instruktur menjadi tercengang. Dia tahu 
bahwa itu membuktikan Yeowun adalah pemimpin pasukan. 

"A-apa kamu lulus tes keempat ?!" 
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