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Cd 1 - Title 1 

Cerita dimulai dengan permainan kecapi seorang bera mbut putih. Lalu 
ada seorang biksu, bertugas membawa air dengan kaki  dirantai, namun 
masih bisa mengajarkan jurus kungfu hebat pada seor ang anak lelaki 
bernama Jun Bao. Singkat cerita biksu itu ditantang  adu catur dan 
adu permainan kecapi dengan orang berambut putih it u .. juga adu 
kungfu .. orang berambut putih itu pun mengaku kala h dan 
meninggalkan arena pertandingan .. 

Ternyata itu semua adalah cerita flash back, Jun Ba o si anak tadi 
sudah menjadi sangat tua sekarang, memiliki tujuh o rang murid, 
mereka semua itulah ketujuh pendekar Wudang. Kesan pertama.q melihat 
ketujuh pendekar Wudang adalah ga ganteng karena le bih mirip pemuka 
agama daripada pendekar -_-  

Yu Tai Yan, murid ketiga Wudang .. menengahi sebuah  perebutan pedang 
yang ukurannya besar sekali. Yu Tai Yan memutuskan membawa pulang 
pedang tersebut ke Wudang agar tidak jadi rebutan . .. justru saat 
itulah Yu Tai Yan diserang oleh sekelompok orang, u ntung salah 
seorang wanita dari kelompok itu berbaik hati mau m engantarkan dia 
yang sudah terluka parah untuk pulang kembali ke Wu dang .. 

Wanita itu menyamar menjadi laki-laki bermarga Yin dan meminta 
tolong sebuah biro perjalanan untuk mengantarkan Yu  Tai Yan pulang 
ke Wudang. Sementara itu Wudang sedang berbahagia, merayakan ulang 
tahun sang guru ke 90 .. tapi justru saat itu Zhang  Chuisan, murid 
kelima Wudang , menemukan Yu Tai Yan terluka parah .. sudah lumpuh 
... Chuisan membawa pulang Dai Yan menghadap sang g uru .. 

Cuishan marah dan berusaha mencari tahu siapa yang membuat Tai Yan 
jadi seperti itu ..  

 

Cd 1 - Title 2 

Cuishan meminta izin pada sang guru untuk turun gun ung guna mencari 
orang yang telah membuat Tai Yan menjadi seperti it u. Saat itulah 
terjadi peristiwa pembunuhan orang" biro pengawalan  oleh si marga 
Yin dengan memfitnah Zhang Cuishan .. 

Cuishan berusaha membersihkan nama baiknya tapi tak  ada yang 
percaya. Saat itulah Cuishan bertemu dengan seorang  wanita yang 
berpakaian sangat mirip dengan dia .. Cuishan terpe sona dengan 
wanita itu ... mereka membaca puisi dan bermain pui si bersama .. 
kemudian saling berkenalan ... dan memang wanita it u adalah si marga 
Yin yang menolong Tai Yan sekaligus membunuh seluru h orang di biro 
perjalanan dengan memfitnah Cuishan .. wanita itu b ernama Yin Susu 
.. 
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Yin Susu mengundang Cuishan untuk melihat pedang go lok naga, 
pertemuan itu diadakan oleh partai Elang Langit dan  Cuishan terkejut 
karena Yin Susu adalah putri ketua Elang Langit .. Cuishan merasa 
bahwa dari pertemuan tersebut mungkin dia bisa mend apat petunjuk 
siapa yang telah melukai Tai Yan .. 

Pedang golok naga yang berukuran sangat besar pun d iperlihatkan dan 
langsung jadi rebutan .. hingga datang Xie Xun .. m anusia berwajah 
singa dan berambut kuning keemasan yang mengincar p edang golok naga 
itu .. untuk mendapatkan pedang itu .. Xie Xun melu kai semua orang 
kecuali Zhang Cuishan dan Yin Susu .. Xie Xun mencu lik Zhang Cuishan 
dan Yin Susu untuk dibawa ke sebuah pulau terpencil  .. 

 

Cd 1 - Title 3 

Xie Xun, Zhang Cuishan dan Yin Susu mendarat di seb uah pulau Es .. 
dekat dengan kutub utara, jauh banget dari dataran Cina. Lucuuuu .. 
ada beruang kutub di pulau itu .. ternyata di pulau  itu ada Gunung 
Api .. jadi mereka masih tetap bisa bertahan hidup,  tidak mati 
kedinginan .. 

Saat di pulau itulah Zhang Cuishan bersedia menikah i Yin Susu .. 
Zhang Cuishan bersedia menerima Yin Susu asalkan se telah ini Yin 
Susu mau berubah, tidak jahat lagi .. tidak suka bu nuh orang lagi ..  

Mata Xie Xun telah buta ..  

Mereka bertiga memutuskan hidup rukun sampai entah kapan di pulau 
terpencil tersebut .. 

 

Cd 1 - Title 4 

Yin Susu mengandung anak Zhang Cuishan. Saat anak i tu lahir .... Yin 
Susu dan Zhang Cuishan sepakat untuk memberi nama a nak itu Wuji, 
sesuai dengan nama anak Xie Xun yang telah tiada ..  bahkan Yin Susu 
secara pribadi dengan disetujui Zhang Cuishan setuj u mengangkat Xie 
Xun menjadi ayah angkat Wuji ... 

Wuji kecil di sini sangat lucu, pakai mantel dari b ulu beruang. Yin 
Susu dan Zhang Cuishan serta Xie Xun juga pakai man tel bulu .. 
dibandingkan versi 1986 .. versi ini lebih fashiona ble :-D 

Wuji menghabiskan masa kecil dengan bahagia bersama  Zhang Cuishan 
dan Yin Susu, belajar kungfu dan bermain bersama Xi e Xun .. Xie Xun 
senang karena kebahagiaan itu melengkapi kebahagiaa nnya yang hilang, 
Yapz .. beberapa tahun lalu keluarga Xie Xun termas uk istri dan 
anaknya telah dibantai oleh gurunya sendiri .. Chen  Kun adalah nama 
guru Xie Xun .. 
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Cd 1 - Title 5 

Tak terasa Zhang Cuishan, Yin Susu dan Xie Xun suda h berada di pulau 
terpencil itu selama 10 tahun, mereka mulai membuat  kapal, 
mempelajari aliran air ... mempelajari arah angin . . untuk dapat 
kembali ke dataran China .. 

Suatu saat angin yang dinanti-nanti datang juga .. kapal pun 
dipersiapkan .. tapi Xie Xun menolak ikut, akhirnya  setelah berkali-
kali membujuk dan Xie Xun tetap menolak .. Zhang Cu ishan, Yin Susu 
dan Wuji naik ke kapal dan pulang kedataran China . . 

Setelah lama terombang-ambing di lautan .. Cuishan,  Susu dan Wuji 
bertemu dengan kapal yang memasang bendera dan lamb ang Elang Langit 
... kebetulan sekali di dalam kapal sudah menunggu orang" Wudang dan 
orang" dari Elang Langit .. mereka semua memang sed ang mencari 
Cuishan dan Susu ... kehadiran Cuishan, Susu dan Wu ji disambut 
gembira, baik oleh Wudang maupun oleh kelompok Elan g Langit .. 

Tapi ada tamu lain di kapal itu yang mencari tahu t entang Xie Xun 
... setelah melalui diskusi panjang, tamu" itu sepa kat untuk menunda 
diskusi ini mengingat Wudang dan Elang Langit sedan g berbahagia 
dengan acara reuni mereka ... diskusi dilanjutkan d i Wudang beberapa 
waktu kemudian .. 

Wuji sangat antusias kembali ke China .... dataran China sangat 
berbeda dengan pulau Es - Api .. ada pasar .. ada b angunan rumah .. 
justru di saat itulah tentara Mongolia datang mempo rak-porandakan 
rumah rakyat .. saat Zhang Cuishan dan Yin Susu sib uk melawan 
tentara Mongolia itu, Wuji diculik .. 

 

Cd 1 - Title 6 

Zhang Cuishan dan Yin Susu mencari kemana-mana, akh irnya mereka 
memutuskan untuk pulang ke Wudang dulu, menemui gur u mereka ... 
mengatur strategi .. saat pulang ke Wudang, Zhang C uishan sangat 
senang reuni dengan saudara" seperguruannya .. Hehe  .. Zhang Cuishan 
dan Yin Susu tampak fashionable dibandingkan para p endeta itu, 
dengan mantel dan topi bulu beruang kutub mereka ..  dibandingkan 
versi 1986 yang rada berantakan .. versi ini lebih fasionable, tapi 
fisik 7 pendekar Wudang lebih tampan di versi 1986 :-D 

Yin Susu pun juga diterima di Wudang. Sang guru Wud ang bilang, " 
Jangan karena dari aliran terkenal, maka kita jadi remehkan orang 
lain. Jika dia dari aliran kebenaran tapi berhati j ahat, maka sama 
saja dengan aliran kejahatan. Tapi sebaliknya jika dia berhati baik, 
walaupun di aliran kejahatan, maka dia adalah alira n kebaikan " 

Hari ulang tahun sang guru Wudang pun tiba .. 
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Saat itulah semua tamu, satu persatu menanyakan kep ada Zhang Cuishan 
tentang Xie Xun dan golok naga. Zhang Cuishan menol ak memberi tahu 
untuk menjaga kesetiaannya pada Xie Xun .. keadaan menjadi makin 
panas .. Yin Susu pun mengakui di depan semua orang  untuk 
membersihkan nama baik Wudang serta Cuishan bahwa d ialah pelaku 
pembunuhan besar"-an di biro perjalanan itu karena menanggap biro 
perjalanan tidak dapat menjalankan tugas dengan bai k sehingga Tai 
Yan terluka .. 

Guru Wudang dianggap tak bisa mendidik murid, karen a membiarkan 
Cuishan menikah dengan aliran sesat, Yin Susu. Saat  itu ... Cuishan 
membawa Susu pada abang ketiganya dan abang ketigan ya mengenali 
bahwa Yin Susu memang saat dia dilukai oleh Elang L angit ada di 
lokasi kejadian ... tapi Susu juga yang telah menye lamatkan Tai Yan, 
karena itu Susu membunuh banyak orang di biro perja lanan .. namun 
bukan Susu yang melumpuhkan Tai Yan .. 

Cuishan shock mendengar pengakuan Susu .. bahkan Cu ishan berniat 
membunuh Susu kalau saja kakak ketiganya tidak meng halangi. Cuishan 
kembali ke ruang tamu dimana tamu masih terus menya lahkan gurunya .. 
Cuishan menitipkan Wuji pada sang guru setelah itu di depan semua 
orang, Cuishan bunuh diri untuk menanggung dosa Sus u dan agar 
keberadaan Xie Xun tidak terungkap lagi selamanya . . 

Saat itu Wuji datang .. 

 

Cd 1 - Title 6 

Yin Susu memberikan pesan pada Wuji dan meminta Wuj i mengingat semua 
orang di ruang tamu itu, mereka semua adalah pembun uh Cuishan, 
ayahnya. Setelah sempat mengadu domba para tamu, Yi n Susu berpesan 
pada Wuji agar jangan pernah percaya pada wanita ka rena semakin 
cantik wanita, wanita itu dapat semakin jahat .. se telah itu Yin 
Susu bunuh diri ..  

Wudang berduka .. 

 

Cd 2 - Title 1 

Saat itulah Wuji pingsan terkena racun tapak dingin . Sang guru 
Wudang mengajari Wuji sedikit kungfu agar dapat ber tahan hidup, 
menangani racun dingin itu. Tapi sebelum Wuji mempe lajari ilmu 9 
matahari , semua itu tidak akan berguna .. karena i tu sang guru 
Wudang berniat membawa Wuji turun gunung Wudang unt uk mencari siapa 
yang sekiranya bisa dan mau menyembuhkan Wuji .. me reka berdua naik 
kuda kemana-mana .. 
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Saat itulah sang guru Wudang bertemu orang yang sed ang dikejar-kejar 
tentara Mongolia. Sang guru Wudang membantu menyela matkan, di 
situlah Wuji berkenalan dengan Zhiruo .. Wuji dibaw a ke lembah kupu" 
untuk bertemu dengan Paman Hu sementara Zhiruo diba wa ke perguruan 
Ermei ... Wuji berbisah dengan Zhiruo, teman pertam anya .. 

Saat di perjalanan itu, Wuji bertemu dengan Ji Xiaf u dari Ermei yang 
sedang bertengkar dengan saudara seperguruannya. Ka kak 
seperguruannya mengungkap bahwa dia mengetahui Ji X iafu menikah 
dengan orang aliran sesat, melahirkan anak walaupun  paman keenam 
Wuji dari Wudang sangat mencintainya ... tapi Ji Xi afu tidak 
menyesali pernikahan itu sama sekali .. 

Lembah kupu" benar" bagus dan penuh kupu" .. waa .. . tempat ini 
lebih indah di sini daripada di versi 1986 .. Wuji kecil sangat 
senang bermain dengan kupu" :D 

Setelah ditolak karena Paman Hu tidak suka pada Wud ang, Wuji 
akhirnya diterima setelah mengetahui bahwa Yin Susu  adalah putri 
penguasa Elang Langit ... 

 

Cd 2 - Title 2 

Saat di lembah kupu" itulah Wuji tertarik belajar i lmu pengobatan . 
Wuji melihat lukisan" anatomi tubuh manusia yang te rgantung di rumah 
Paman Hu .. Wuji mulai belajar ilmu akupunktur .. 

Hingga suatu hari datang banyak orang ke lembah kup u" dan mengaku 
dilukai oleh Nenek Jin Hua .. Paman Hu menolak meng obati ... dan 
Wuji pun turun tangan .. saat itulah Wuji bertemu Y ang Bu Hui .. 
Wuji pun tahu bahwa Bu Hui ternyata adalah putri Ji  Xiafu, tunangan 
paman keenam Wuji .. Ji Xiafu datang kelembah kupu"  juga karena 
terluka .. Wuji pun mengobati .. 

Zhang Wuji berteman akrab dengan Yang Bu Hui di lem bah pengobatan 
itu .. di sini digambarkan usia mereka tidak beda j auh , Wuji 
terlihat berumur 12 tahun.an sementara Bu Hui berum ur 7 atau 8 tahun 
.. 

Wuji tahu dari Ji Xiafu, bahwa Ji Xiafu melarikan d iri dari Ermei 
setelah menikahi orang aliran sesat, Bu Hui adalah anaknya dengan 
orang aliran sesat itu. Ji Xiafu mengaku pada Wuji bahwa sebagai 
tunangan paman keenam Wuji memang dia telah berbuat  salah ... 
setelah melakukan perjalanan panjang dengan Bu Hui .. Ji Xiafu 
bertemu dengan Nenek Jin Hua .. saat itulah Ji Xiaf u beserta 
beberapa orang lain dilukai oleh Nenek Jin Hua ... mereka semua 
itulah yang saat ini datang ke lembah kupu" dan mem inta Paman Hu 
untuk disembuhkan .. 
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Wuji mendengarkan cerita Ji Xiafu .. 

 

Cd 2 - Title 3 

Saat itulah Wuji bertemu istri Paman Hu. Jika Paman  Hu adalah ahli 
pengobatan, maka istri Paman Hu adalah ahli racun. Paman Hu 
mewariskan sebuah buku pengobatan pada Wuji sebelum  Paman Hu dibunuh 
oleh Nenek Jin Hua .. Wuji juga menemukan kitab rac un istri Paman Hu 
.... dua buku itu dibawa oleh Wuji untuk dipelajari  .. 

Banyak peristiwa terjadi di lembah kupu", perguruan  Ermei datang .. 
ketua perguruan Ermei, Meijue, sempat bertarung mel awan Nenek Jin 
Hua .. Wuji sendiri sibuk bertengkar melawan murid Nenek Jin Hua 
dibantu oleh Bu Hui .. kemudian setelah memenangkan  pertarungan 
dengan Nenek Jin Hua .. Nenek Jin Hua pergi, Meijue  membunuh Ji 
Xiafu ..  

Wuji dipesan oleh Ji Xiafu untuk mengantarkan Bu Hu i ke ayahnya, 
Yang Xiao dari partai Ming. Setelah menguburkan Ji Xiafu , Wuji pun 
meninggalkan lembah kupu" untuk mengantarkan Bu Hui  menemui sang 
ayah .. 

Wuji di versi ini agak terlalu kecil kalau harus ja lan kemana-mana 
sendirian, berdua dengan Wuji .. mereka mirip anak hilang -_- 

 

Cd 2 - Title 4 

Setelah mengalami kejadian aneh", akhirnya Wuji bis a juga 
menyelesaikan pesan Ji Xiafu , mengantarkan Bu Hui menemui Yang 
Xiao. Setelah menyelesaikan tugas .. Wuji memisahka n diri ... dan 
tertangkap oleh seorang Nona dan dibawa pulang ke r umah Nona itu .. 

Di tempat itu, Wuji dijadikan tukang sapu dan diper lakukan dengan 
baik oleh sang Nona, diberikan beberapa baju baru. Wuji sangat 
senang sekali tinggal di rumah itu sebagai tukang s apu .. ternyata 
Wuji salah menilai, Nona itu dan sepupunya suka sek ali mem-bully 
Wuji .. seperti contoh hari ini, Wuji diajak pergi berburu tapi Wuji 
cuma dijadikan sasaran anak panah .. Wuji pun lari" -an, berusaha 
menghindari hujan anak panah itu .. 

Setelah tahu Wuji berasal dari Wudang dan mungkin s aja terkait 
dengan golok naga .. semua orang di rumah itu menda dak baik pada 
Wuji .. lebih baik lagi setelah Wuji mengatakan bah wa Xie Xun ada di 
pulau Es Api .. 

 

Cd 2 - Title 5 
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Hingga akhirnya Wuji tahu bahwa satu keluarga cuma pura" baik dengan 
dia .. semua itu cuma agar mereka bisa memperoleh i nformasi tentang 
golok naga, Xie Xun dan letak pulau Es Api. Wuji ka get dan tidak 
menyangka bahwa selama ini mereka semua bohong pada  dia .. setelah 
mengatahui itu ... Wuji pun melarikan diri .. 

Wuji terjatuh ke dasar jurang dan berlari masuk ke dalam gua untuk 
menghindari kejaran keluarga itu .. gua itu menghub ungkan Wuji 
dengan pintu daerah lain .. bener" indah .. ada ban yak buah .. ada 
banyak monyet .. ada burung .. juga angsa, ada air terjun dan sungai 
.. benar" mirip dengan gambaran surga dunia .. 

Hingga Wuji bertemu dengan seorang gorila putih yan g kesakitan, Wuji 
mengobati gorila putih itu dan menemukan setumpuk b uku dari dalam 
perut gorila tersebut, setumpuk buku itu adalah edi si lengkap dari 
kitab sembilan matahari ... 

Wuji pun memutuskan untuk mempelajari kitab sembila n matahari 
tersebut :D 

Tak terasa sudah beberapa tahun Wuji tinggal di gua  bersama para 
monyet, Wuji tumbuh besar dan tampan tapi lebih mir ip tarzan, 
gelantungan kemana-mana -_- Wuji selesai mempelajar i kitab sembilan 
matahari .. kemampuan Wuji pun berkembang pesat .. 

Sementara itu di dunia persilatan, 6 aliran kebenar an termasuk 
Wudang dan Ermei merencanakan untuk menghancurkan a liran sesat ... 
di lain pihak, tentara Mongol pun sedang mengatur r encana untuk 
menguasai dataran Cina dibawah pimpinan seorang put ri Mongolia yang 
cerdas, Chao Ming ... Mongolia memiliki seorang mat a" yaitu Chen Kun 
.. 

 

Cd 2 - Title 6 

Chao Ming si putri Mongolia ini benar" menarik .. s uka berkeliaran 
di dunia persilatan ... suatu hari dari Chen Kun si  mata", Chao Ming 
mendapatkan pedang langit .. 

Sementara itu, si manusia tarzan, Zhang Wuji, setel ah 5 tahun di gua 
dan tuntas belajar kitab sembilan matahari memutusk an keluar dari 
gua, tapi kitab itu ditinggalkan di gua .. dikuburk an di dalam tanah 
oleh Wuji .. 

Zhang Wuji dan Chao Ming ini .. jujur aq lebih suka  mereka di versi 
1986 .. 

Setelah keluar dari gua, Wuji terperosok lagi ke da lam jurang. Kaki 
Wuji patah .. di situ Wuji berkenalan dengan seoran g gadis .. mereka 
saling cerita ... Wuji pun mengaku bernama Chen A N iu pada wanita 
itu .. bahkan Wuji juga menga-- 
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takan bahwa dia bersedia menikahi wanita itu .. wan ita itu bernama 
Zhu Er ..  

Wuji dan wanita itu kemudian bertemu rombongan perg uruan Ermei .. 

 

Cd 3 - Title 1 

Wuji bertemu teman masa kecilnya, anak tukang perah u, Chow Zhe Ruo, 
Chow Zhe Ruo udah menjadi seumuran dengan Wuji, mur id perguruan 
Ermei , tapi begitu cepat sudah pisah lagi .. Wuji melanjutkan 
perjalanan bareng Zhu Er ... melewati berbagai temp at indah .. 
biarpun cerita dan karakter lebih bagus di versi 19 86 tapi harus 
diakui bahwa penggambaran view di versi 2009 ini ju ara .. juara cuma 
di-view aja :-P 

Wuji membersihkan badan dan berubah menjadi tampan .. Zhu Er jadi 
suka :-D 

Saat itulah rombongan Ermei menemukan mereka .... k arena Zhu Er 
melukai Chow Zhi Zhe, pendeta Meijue, ketua perguru an Ermei, berniat 
menuntut balas :D Visual effect saat mereka berante m ini juga bagus 
.. oke .. selain view .. bagus-nya di view dan visu al effect .. 

Wuji dan Zhu Er menjadi tahanan perguruan Ermei .. 

Wuji mengaku pada Zhe Ruo bahwa nama dia bukanlah C hen A Niu, dia 
itu Zhang Wuji dan mereka pernah bertemu semasa kec il, sebelum Wuji 
tiba di lembah kupu" .. Zhe Ruo adalah teman kecil pertama Wuji ..  

Saat itu, Wuji juga mendapat kesempatan bertemu pam an keenam Wudang, 
Ying Lithing. Wuji baru tahu bahwa keenam perguruan  besar termasuk 
Ermei dan Wudang sedang berencana menghancurkan ali ran sesat ..  
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Saat perjalanan itu juga terungkap bahwa Zhu Er ada lah sepupu Wuji, 
Zhu Er adalah anak dari kakak Yin Susu, partai Elan g Langit. Wuji 
juga sempat berkenalan dengan Song Qing Shu, anak d ari paman 
pertamanya di Wudang, yang jatuh hati pada Chow Zhe  Ruo .. 
digambarkan sich tampan .. tapi sekali lagi, semua dari Wudang lebih 
mirip pendeta daripada pendekar .. 

Wuji melihat aliran kebenaran saling bunuh dengan a lian sesat .. 
dalam sekejab aja, beberapa aliran sesat sudah menj adi tahanan 
Wudang dan Ermei ... tidak tega melihat itu semua, Wuji berusaha 
menghentikan ulah Meijue ...Wuji mengobati luka sem ua tahanan aliran 
sesat itu .. melihat ulah Wuji, Meijue menantang Wu ji satu lawan 
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satu .. Wuji harus menahan 3 pukulan dari Meijue .. . demi untuk 
selamatkan aliran sesat, Wuji sanggupi tantangan 3 pukulan itu ..  

Wuji menang .. tahanan aliran sesat pun dibebaskan .. 

Saat itulah Zhu Er diculik oleh seseorang .. Wuji m engejar penculik 
itu ... setelah berjalan siang dan malam, Wuji teta p tidak bisa 
menemukan Zhu Er, Wuji justru bertemu dengan orang gemuk sekali .. 
berwajah lucu .. chubby ... dan orang gemuk itu men gurung Wuji di 
dalam karung ... dan dibawa ke sebuah pertemuan .. 

Zhu Er ternyata ditangkap oleh Raja Kelelawar yang suka sekali 
menghisap darah manusia .. 
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Wuji mendengarkan pertemuan itu dengan seksama, itu  adalah pertemuan 
aliran Ming. Di dalam karung, Wuji menebak-nebak si apa mereka .. 
Yang jelas dari pertemuan itu ketahuan bahwa semua orang sedang 
memperebutkan posisi ketua .. 

Saat itu datang seorang baru, seorang biksu, dialah  Chen Kun si 
mata" Mongolia .. orang yang telah membantai keluar ga Xie Xun, ayah 
angkat Wuji .. Wuji sangat jengkel mendengar ocehan  Chen Kun, hingga 
tenaga dalam Wuji mendorong Wuji keluar dari karung  .. 

Wuji kejar"-an dengan Chen Kun .. saat mengejar Che n Kun itulah Wuji 
bertemu dengan Bu Hui dan pelayan wanitanya dengan kaki dirantai. 
Yapz .. ini adalah Bu Hui, putri Ji Xiafu yang bert emu dengan Wuji 
di lembah kupu" .. Bu Hui sudah tumbuh menjadi rema ja tapi suka 
menyiksa pelayannya .. Wuji mencegah Bu Hui dan mer eka bernostalgia 
sebentar .. 

Justru dari pelayan Bu Hui itulah .. Wuji menemukan  sebuah ruang 
rahasia yang ada di bawah tempat tidur Bu Hui , Wuj i dan si pelayan 
bersama-sama masuk ke dalam ruang rahasia itu untuk  mencari Chen Kun 
.. 

 

Cd 3 - Title 4 

Wuji berjalan di ruang rahasia mencari Chen Kun ber sama pelayan Bu 
Hui. Lama-lama Wuji merasa bahwa pelayan Bu Hui san gat cantik, nama 
Xiao Zhao .... 

Xiao Zhao terharu karena walaupun dia cuma pelayan Bu Hui, tapi 
sikap Wuji tidak berbeda dan mau menganggap dia seb agai teman .. 

Wuji berjalan menyusuri ruang rahasia bersama Xiao Zhao hingga 
bertemu tengkorak manusia yang penuh dengan sarang laba". Wuji 
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mengenali tengkorak tersebut adalah tengkorak ketua  Ming terdahulu 
dan istrinya .. Wuji menemukan peta dan sebuah ilmu  kungfu .. Wu Lin 
.. ilmu kungfu paling ingin dicari oleh sapapun jug a terutama aliran 
Ming .. 

Wuji juga menemukan sebuah surat .. 

Atas saran Xiao Zhao, Wuji pun mempelajari ilmu kun gfu rahasia 
aliran Ming !  
 

Siapa tahu setelah mempelajari ilmu kungfu itu, Wuj i dapat keluar 
dari tempat rahasia itu ... benar saja dengan ilmu kungfu aliran 
Ming itu, Wuji dapat membuka pintu jalan rahasia ya ng telah ditutup 
Chen Kun .. Wuji dan Xiao Zhao dapat keluar .. 

 

Cd 3 - Title 5 

Setelah keluar dari ruang rahasia, Wuji dan Xiao Zh ao melihat aliran 
kebenaran telah berkumpul untuk menghancurkan alira n sesat, Wuji 
agak bingung saat kakek Ba Mei ( ayah dari ibunya )  melawan pamannya 
dari Wudang .. bagaimanapun Wuji juga terlahir dari  pernikahan 
aliran kebenaran dan aliran sesat :-D 

Wuji berusaha menengahi pertengkaran mereka .. tapi  Wuji lebih 
memihak aliran sesat yang telah terdesak .. Wuji me nantang satu" 
aliran keberan .. dimulai dari Shaolin .. lanjut de ngan aliran Ermei 
dengan pedang langitnya .. Wuji bisa menang dengan mudah dari partai 
Ermei , saat Wuji mengembalikan pedang langit pada Zhiruo .. Zhiruo 
dengan tega menusukkan pedang langit pada Wuji ... 

Wuji kecewa sekaligus shock .. 

Koq tega ????? 

Saat Wuji terluka dan Wudang akan menyerang, Wuji m embongkar 
identitasnya bahwa dia bukan Chen A Niu, dia adalah  Zhang Wuji. 
Mendengar itu, Wudang dan Elang Langit berbahagia . . aliran" lain 
pun membubarkan diri .. 

Wuji dan Xiao Zhao kembali ke aliran Ming, mengobat i mereka semua .. 
aliran" sesat yang terluka .. Justru saat itulah ti ba" Wuji diangkat 
menjadi ketua Ming selanjutnya .. 

Karena situasi sedang gawat .. Wuji menerima jabata n ketua tersebut 
lalu mengajak semua berlindung dulu di ruang rahasi a .. saat keadaan 
aman ... baru mereka keluar dan mengatur strategi . . 

 

Cd 3 - Title 6 
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Paman Yang, ayah Bu Hui, banyak mengajak ngobrol Wu ji, menceritakan 
asal-usul perkenalan dia dengan Xiao Zhao ( kenapa kaki Xiao Zhao 
dirantai ) .. Wuji juga diajak banyak berdiskusi de ngan aliran Ming 
yang lain bahkan sang Kakek dari Elang Langit juga membantu dan 
menghapus partai Elang Langit ( Tian Ying ) untuk b ersama-sama 
bergabung ke partai Ming .... mendukung Zhang Wuji .. 

Wuji mulai bagi" tugas .. 

Saat keadaan sudah tenang, Wuji membawa rombongan p artai Ming keluar 
dari ruang rahasia .. 

Saat itulah digambarkan lagi kehidupan Zhao Min seb agai seorang 
putri, manja, suka seenaknya sendiri tapi sangat pi ntar .. bisa 
mengendalikan Chen Kun .. dari Chen Kun lah, Zhao M in mendengar 
kabar soal kehebatan Zhang Wuji ... kabar terpilihn ya Zhang Wuji 
sebagai ketua Ming dan play boy yang mudah menguasa i wanita, menarik 
perhatian Zhao Min .. 

Tapi cerita tentang Chen Kun menjadi mata" Zhao Min  ini tidak ada di 
versi 1986 .. di versi 1986 lebih keren, Chen Kun c uma tunduk pada 
sang ayah, sementara Zhao Min sendiri menguasai pen dekar" hebat lain 
... semua selalu setia ada di sekitar dia ..  

Zhao Min mulai penasaran pada Zhang Wuji .. 

Wuji sendiri sedang panik saat menemukan paman keen amnya dari Wudang 
lumpuh seperti sang paman ketiga .. dan Bu Hui deng an setia merawat 
Paman keenam Wuji, ga tahu kenapa, Bu Hui merasa te rharu melihat 
Paman keenam Wuji sangat mencintai Ji Xiafu, sang i bu .. 

 

Cd 3 - Title 7 

Rombongan Wuji melanjutkan perjalanan dan bertemu d engan Zhao Min 
yang sedang minum teh pelan" di tengah jalan. Wuji penasaran melihat 
Zhao Min memegang pedang langit .. sebentar aja Wuj i sudah melihat 
kehebatan Zhao Min yaitu wanita yang sedang menyama r menjadi laki-
laki .. 

Zhao Min mengundang Wuji dan rombongan aliran Ming untuk datang ke 
rumahnya. Rumah itu benar" besar dan bagus dan Zhao  Min pun 
menyambut dengan sangat ramah. Wuji benar" tertarik  dengan pedang 
langit milik Zhao Min tapi untuk menjaga kesopanan,  dia tidak berani 
langsung bertanya .. 

Zhao Min meninggalkan mereka ke dalam .. saat itu k arena merasa aneh 
dengan tingkah laku Zhao Min, Wuji mengajak rombong an partai Ming 
untuk pergi dan meninggalkan tempat itu .. tapi seb elum pergi .. 
Wuji sempat terpesona melihat kecantikan dan kemahi ran Zhao Min 
dalam bermusik .. 
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Tiba" rombongan partai Ming jatuh satu per satu .. mereka keracunan 
.. Wuji terpaksa kembali lagi ke rumah Zhao Min unt uk mengambil 
penawar racun .. Zhao Min sempat beradu kungfu deng an Wuji .. indah 
sekali ... Wuji menang tapi Wuji terperangkap dalam  jebakan Zhao Min 
.. ga kehabisan akal .... Wuji menarik Zhao Min iku t juga sehingga 
mereka terperangkap bersama :-D 

Wuji jengkel sekali pada Zhao Min .. dan berusaha d engan segala cara 
untuk meminta Zhao Min membebaskan dia :-D Zhao Min  membebaskan Wuji 
dari perangkap rahasia itu .. 

Wuji kembali untuk selamatkan orang" partai Ming ..  saat itulah Wuji 
menerima hadiah sebuah kotak emas dari Zhao Min ber isi perhiasan 
wanita. Wuji justru memasangkan perhiasan itu pada Xiao Zhao .. 

 

********** 

Maaf .. terpaksa berhenti menonton karena masih ber pendapat versi 
1986 lebih aq suka :-D Silahkan melanjutkan sendiri  menonton versi 
2009 ini :-D 

Ga tega .. di-ceritain juga deh .. 

 

Cd 4 - Title 1 

Wuji pulang ke Wudang untuk menjenguk kakek gurunya  .. saat itulah 
Wuji bertemu dengan orang Shaolin, Wuji mengikuti o rang Shaolin itu 
.. Wuji menyamar menjadi pendeta muda Wudang .. tet ap mengikuti 
orang Shaolin itu .. sampailah di depan sang guru W udang, Zhang Zhen 
Ren ..  

Ga disangka orang Shaolin itu berniat jahat, meluka i kakek guru Wuji 
... bukan itu saja, ada tamu mengaku dari aliran se sat Ming 
berkumpul di Wudang .. Saat itulah sang guru Wudang  menurunkan ilmu 
pada paman ketiga Wuji .. Wuji ada di situ dan deng an cepat dia juga 
mempelajari ajaran sang guru Wudang .. dasar pintar , cuma melihat 
aja, Wuji langsung bisa .. 

Wudang diserang .. 

Mengejutkan sekali, ternyata itu semua ulah Zhao Mi n dan orang" Zhao 
Min :D 

Yapz, bahkan Zhao Min berani sekali menyamar sebaga i Zhang Wuji, 
Zhao Min tidak tahu kalau Wuji ada di situ , Zhao M in menyamar 
menjadi ketua aliran Ming ..  
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Zhao Min mengaku kalau paman" Wuji semua ada di tan gan dia sekarang 
... Zhao Min meminta Wudang tunduk pada kekuasaan M ongolia , baru 
pendekar" Wudang itu akan dilepaskan .. 

Saat itulah Raja Kelelawar Wei datang, orang" Ming satu per satu 
datang .. mereka membongkar bahwa Zhao Min sama sek ali bukan ketua 
aliran Ming, anak buah Zhao Min melindungi dengan m enantang duel 
satu lawan satu .. Wuji maju karena ga tega Wudang terus didesak .. 
Wuji mewakili Zhang Zhen Ren mempraktekkan ilmu bar u Wudang - Tai Ji 
melawan anak buah Zhao Min satu per satu .. 

Wudang senang bertemu Wuji kembali, terutama Zhang Zhen Ren .. 

Zhao Min langsung senang, mengenali bahwa pendeta m uda itu adalah 
Wuji yang sedang menyamar ... Wuji juga terkejut ba hwa yang membuat 
lumpuh paman ketiga dan paman keenamnya adalah anak  buah Zhao Min 
... pertarungan seru sekali .. hingga Zhao Min mena rik mundur 
pasukannya, Zhao Min berjanji akan memberikan obat penawar untuk 
paman ketiga dan keenam Wuji .. tapi Wuji harus mau  melaksanakan 3 
permintaan dia ... Wuji setuju asalkan 3 permintaan  itu tidak 
melanggar kebenaran .. 

 

Cd 4 - Title 2 

 

Zhao Min datang lagi ke Wudang untuk memberikan oba t penawar buat 
paman ketiga dan keenam Wuji .. Eh, baru datang sud ah disambut Wuji 
dengan marah" .. 

Zhao Min cuma mau memastikan 3 permintaannya harus dipenuhi oleh 
Wuji ... 

setelah Wuji berjanji akan memenuhinya asal tidak m elanggar 
kebenaran ... setelah itu Zhao Min pergi dan berjan ji akan mengirim 
obat penawar .. 

Obat penawar datang beberapa saat .... ternyata oba t itu ada di 
perhiasan dan di kotak emas pemberian Zhao Min .. W uji buru" 
menolong paman ketiga dan keenamnya dengan obat itu  .. Hehe .. Zhao 
Min ga bo'ong, mereka benar" bisa sembuh dengan oba t pemberian Zhao 
Min itu .. 

Wuji menghabiskan sisa waktunya di Wudang untuk men yempurnakan ilmu 
Tai Chi ajaran kakek gurunya, makan bareng .. kange n"-an :-D Bukan 
itu saja ... secara mengejutkan, Bu Hui meminta pad a Wuji untuk 
dinikahkan dengan paman keenamnya ..... Wuji mendis kusikan hal itu 
dengan Paman Yang, ayah Bu Hui ... karena merasa be rsalah pada paman 
keenam Wuji karena telah merebut ibu Bu Hui, menden gar putrinya, Bu 
Hui, ingin menikahi paman keenam Wuji, Paman Yang s etuju" aja .. 
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Setelah itu .. 

Wuji mengatur strategi untuk selamatkan paman" Wuda ng dan pendekar 
lainnya yang masih ditahan oleh Zhao Min :-D 

 

Cd 4 - Title 3 

 

Zhao Min keren sekali, mulai meminta satu per satu untuk berbakti 
pada Mongolia .. setelah mempelajari keahlian pende kar" itu, jika 
mereka tidak bau berbakti pada Mongolia, maka akan dibunuh .. Zhao 
Min suka belajar dan pinter juga :D Keahlian Zhao M in jadi bertambah 
setelah belajar dari para pendekar itu .. 

Wuji memantau kegiatan Zhao Min dari jauh .. kemudi an tiba giliran 
Zhao Min berhadapan dengan Zhou Zhiruo dari Ermei . . saat Zhao Min 
mau melukai Zhiruo, Wuji datang menolong ... meliha t kedatangan 
Wuji, Zhao Min menahan para anak buahnya agar tidak  melukai Wuji .. 
bahkan membebaskan Wuji dengan mudah .. Hehe .. 

Zhao Min jelas" tertarik pada Zhang Wuji .. 

 

Cd 4 - Title 4 

 

Zhao Min pergi menemui Zhang Wuji di sebuah pengina pan pada malam 
hari dan mengatakan ingin ditemani mengobrol berdua  saja, Zhao Min 
menentukan tempat pertemuan, Wuji mengikuti dari be lakang sambil 
menebak siasat apa lagi yang sedang direncanakan ol eh Zhao Min .. 

 

Zhao Min mengajak Wuji ke sebuah rumah makan. Zhao Min yang saat itu 
sedang mengenakan pakaian keputrian Mongol memperke nalkan diri bahwa 
dia sebenarnya Mei Mei Te Mo Er, seorang putri Mong olia ... dan 
malam itu Zhao Min menjamu Wuji dengan sangat baik,  dengan 
menghadirkan tari"-an juga drama di rumah makan .. 

Zhao Min menanyakan bagaimana jika dia membunuh Zhi ruo, apa Wuji 
akan balas dendam pada dia. Wuji malah curhat masa kecilnya, kedua 
orang tuanya saat itu dipaksa bunuh diri dan sejak itu Wuji tidak 
suka membunuh orang .. jadi Wuji cuma mengatakan ba hwa jika itu 
kejadian, Wuji tidak akan menganggap Zhao Min sebag ai teman .. 

Dialog ini .. lebih suka di versi 1986 .. lebih hid up debat"-an 
antara Zhao Min dan Zhang Wuji, di versi 2009, Wuji  pasrah" aja, 
menjawab pertanyaan" Zhao Min seperti terdakwa di p engadilan aja :-| 
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Terus kalau di versi 1986, para pendekar yang dikur ung oleh Zhao Min 
diberi kamar satu" .. kalau di versi 2009 lha koq d ikasih kurungan, 
udah mirip ayam -_- 

Zhao Min mengajukan permintaan pertama, Zhao Min in gin melihat golok 
naga, cuma ingin melihat saja bukan memiliki. Setel ah tawar-menawar, 
Wuji akhirnya setuju, Wuji juga berniat menjenguk X ie Xun .. DEAL .. 

Kemudian terdengar tanda bahaya dari tempat Zhao Mi n menahan para 
pendekar .. Wuji buru" pergi, selamatkan mereka sat u per satu .. 
Zhao Min membantu dengan menarik mundur tentara Mon golianya sehingga 
Wuji bisa dengan leluasa membebaskan para tahananny a .. 

 

Cd 4 - Title 5 

 

Semua tahanan Zhao Min membebaskan diri satu per sa tu, ditolong 
Wuji, cuma sayang karena menolong Zhiruo, Wuji tida k bisa selamatkan 
Meijue .. Meijue mengorbankan diri untuk menolong Z hiruo dan meminta 
Zhiruo menjadi ketua Ermei selanjutnya .. Ermei ber duka .. 

Aksi Wuji selamatkan mereka .. mendapat sambutan po sitif bahkan 
kemudian aliran putih mengatakan tidak akan memusuh i aliran hitam 
lagi, mengingat Wuji dari aliran hitam mau mengorba nkan diri untuk 
selamatkan orang" dari aliran putih .. 

Wuji dan aliran Ming memisahkan diri dari aliran pu tih ... Wuji 
melanjutkan urusannya sendiri bersama partai Ming . . Wuji minta izin 
pada Paman Yang dan partai Ming untuk melaksanakan permintaan 
pertama Zhao Min .... menitipkan aliran Ming pada P aman Yang dan 
Raja Kelelawar Wei .. menjemput Xiao Zhao .. baru m ereka menemui 
Zhao Min .. 

Wuji meminjam pedang langit Zhao Min untuk memutusk an rantai Xiao 
Zhao .. setelah itu mereka pergi bertiga bersama-sa ma ... di awal 
perjalanan, mereka bertiga bertemu partai Ermei yan g sedang 
kesulitan .. Wuji masih merasa bersalah karena tida k bisa menolong 
Meijue, karena itu memutuskan untuk mengintai perte muan Ermei .. 

Ternyata ada yang tidak setuju Zhiruo menjadi ketua  baru Ermei .. 
Zhao Min ingin pergi menolong karena tak tega melih at Wuji begitu 
mencemaskan Zhiruo .. tapi belum sempat beraksi, Ne nek Jin Hua ( 
Nenek Bunga Emas ) datang bersama muridnya, Zhu Er .. 

Oia .. Zhiruo = Cow Zhe Ruo ..  

Keahlian Nenek Jin Hua hebat juga, cuma sebentar su dah melumpuhkan 
semua murid partai Ermei hingga tersisa Zhe Ruo aja  ..  
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Cd 4 - Title 6 

 

Nenek Jin Hua menculik Zhe Ruo, Zhao Min turun tang an dan sempat dia 
melawan Zhu Er tapi Nenek Jin Hua lebih cepat, Zhao  Min .. Wuji .. 
dan Xiao Zhao pun memutuskan mengikuti diam" .. Zha o Min meminta 
Wuji menunggu di pelabuhan bersama Xiao Zhao, Zhao Min sendiri 
memisahkan diri dengan alasan ingin mengerjakan sua tu hal dulu .. 

Ternyata Zhao Min menyewa sebuah kapal besar buat m ereka, Hehe .. 
dasar seorang putri, bisa ngapain aja :-P Zhao Min mengajak Wuji dan 
Xiao Zhao bersembunyi, .. siasatnya bener aja .. Ne nek Jin Hua, Zhu 
Er dan juga Zhe Ruo kejebak .. mereka naik kapal be sar .. semua 
berada dalam satu kapal sekarang .. 

Bukan itu aja ide Zhao Min, Zhao Min mengusulkan ag ar mereka bertiga 
menyamar menjadi tukang perahu agar tidak dikenali siapa" :-D Kapal 
besar Zhao Min berjalan menuju Pulau Ling Se .. 

Saat di kapal itulah, Zhao Min mendapat banyak kese mpatan untuk 
ngobrol dengan Wuji. Zhao Min tahu Wuji merindukan ayah angkatnya, 
Zhao Min mengatakan bahwa mereka akan terus mencari  .. tapi saat 
Wuji berterima kasih, Zhao Min mengatakan bahwa dia  melakukan itu 
bukan demi Wuji, melainkan itu karena Zhao Min pena saran ingin 
melihat golok naga :-P 

Tibalah mereka di Pulau Ling Se .. Eh, beneran Xie Xun ada di situ, 
malah sedang dikepung oleh orang" yang mengaku dari  Partai Pengemis 
.. Wuji sangat antusias, bersama Zhao Min, Wuji tur un melihat-lihat 
situasi Pulau Ling Se .. kelompok pengemis berhasil  diusir oleh 
Nenek Jin Hua .. keberadaan Wuji dan Zhao Min juga ketahuan, tapi 
Zhao Min merahasiakan identitas mereka dan menyamar  sebagai tukang 
perahu biasa .. 

Xie Xun rada fashionable di sini, pakai mantel bulu  beruang putih :-
D 

 

Cd 4 - Title 7 

 

Tiba" saja datang orang" Ming yang membawa tanda pe rintah, sapapun 
juga yang melihat tanda itu harus berlutut dan menu rut ... Wuji agak 
bingung, dia kan Ketua aliran Ming, Lha ini mereka datang dari 
aliran Ming mana lagi ?? 

Wuji bertarung melawan mereka semua .. Zhao Min dat ang melindungi 
Wuji di saat penting, Wuji bisa menang .. tapi Zhao  Min terluka, Zhu 
Er juga terluka ... 
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Wuji membawa Zhu Er, Zhao Min dan Xie Xun kembali k e kapal ... tapi 
kapal mereka pun sudah diambil alih oleh orang" itu  .. Wuji mengatur 
siasat di pulau Ling Se bersama Xie Xun, Zhu Er, Zh ao Min .. 
termasuk Zhe Ruo dan Xiao Zhao :-D ... Saat Wuji me ngenakan 
mantelnya buat Zhao Min, Zhe Ruo jealous bahkan ter ang"-an ingin 
membunuh Zhao Min tapi Wuji melindungi Zhao Min .. saat itu juga 
Zhao Min berantem ama Zhe Ruo .. Hehe .. lebih eksp resif dari versi 
1986 kalau ini .. 

Mereka sudah berganti baju .. Wuji jadi tampan, Zha o Min juga cantik 
.. Hehe sama dengan versi 1986, maaf aq ga suka Zhe  Ruo :-D Wuji 
mengaku pada Xie Xun bahwa dia adalah Wuji anak ang katnya .. mereka 
reunian .. mengharukan .. 

Xie Xun banyak cerita, Wuji mendengarkan bersama pa ra wanitanya, 
Zhao Min, Cow Zhe Ruo dan Xiao Zhao .. sementara Zh u Er terbaring 
sakit .. Hehe .. Wuji memang rada playboy .. 

Wuji sendiri bingung, di antara keempat gadis itu d ia mau pilih 
siapa untuk dinikahi ? 

 

Cd 5 - Title 1 

 

Xie Xun banyak cerita pada Wuji tentang sejarah ali ran Ming, Wuji 
baru tahu selain di China, aliran Ming juga memilik i cabang di 
Persia, aliran Ming Persia lebih tinggi kedudukanny a dari aliran 
Ming China .. 

Zhao Min paling antusias .. mengimbangi Wuji, Zhao Min rajin 
menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti pada Xie X un, kadang Zhao 
Min juga menarik beberapa kesimpulan .. 

Bahkan Zhao Min di sini cerdas sekali .. Zhao Min i ngin 
menginvestigasi Xiao Zhao tapi begitu ingin membong kar identitas 
Xiao Zhao, terjadi keributan di pelabuhan .. Nenek Jin Hua memimpin 
upacara aliran Ming .. mengejutkan, Xiao Zhao meman g bukan pelayan 
lemah, Xiao Zhao bisa kungfu dan juga bisa baca bah asa Persia .. 

Wuji berhasil merebut tanda perintah aliran Ming ..  

Lebih mengejutkan lagi, Nenek Jin Hua adalah ibu Xi ao Zhao, bukan 
itu saja ternyata Nenek Jin Hua tidak berwajah nene k-nenek, 
kebalikannya justru dia sangat cantik ... aliran Mi ng Persia sangat 
menghormati beliau sebagai Putri Suci .. Wuji shock  mengetahui bahwa 
Xiao Zhao bukan gadis pelayan biasa .. 

Cd 5 - Title 2 
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Ibu Xiao Zhao membawa Xiao Zhao ke Persia, berpisah  dengan rombongan 
Wuji .. perpisahan tiba" itu membuat Wuji sedih .. bukan itu saja, 
Ibu Xiao Zhao menyerahkan kedudukan ketua aliran Mi ng Persia pada 
Xiao Zhao, bayangin dari tadinya cuma pelayan, seka rang kedudukan 
Xiao Zhao justru lebih tinggi daripada Wuji .. 

Rombongan Wuji berkurang 1, tinggal Xie Xun, Zhu Er , Zhe Ruo dan 
Zhao Min .. Wuji sedih tapi Zhao Min mengingatkan b ahwa masih ada 
Zhu Er yang harus ditolong .. Wuji mendirikan tenda  dan menolong Zhu 
Er .. Yapz .. mereka semua bermalam di tenda tepi p antai .. 

Wuji pergi mencari obat buat Zhu Er bersama Zhao Mi n, sementara Zhe 
Ruo menjaga Zhu Er bareng Xie Xun .. lama kemudian Wuji dan Zhao Min 
baru datang membawa obat juga makanan .. Zhao Min g anti membantu Zhe 
Ruo memasak makanan ... pas itu Zhe Ruo justru sang at ketus pada 
Zhao Min, Zhe Ruo berpikir kalau saja Zhao Min tida k menahan mereka, 
guru Meijue tidaka kan mati, tapi Zhao Min cuek aja  dan tidak balas 
memusuhi Zhe Ruo cuma waspada .. 

Ga sangka pagi" Wuji bangun sudah keracunan, tubuhn ya lemas, Xie Xun 
juga,Wuji melihat bahwa ditepi pantai, Zhu Er sudah  meninggal dunia 
dengan muka digores-gores, Zhe Ruo juga terluka .. golok naga dan 
pedang langit menghilang ..  

Wuji marah sekali dan mengira semua ini kelakuan Zh ao Min .. Wuji 
bersumpah tidak akan memaafkan Zhao Min .. Wuji mem akamkan Zhu Er 
dengan bersedih .. 

Zhao Min sendiri terdampar di belahan pantai lain g a tahu dimana, 
sendirian aja .. tubuhnya juga diberi racun pelemas  otot .. 

Xie Xun meminta Wuji menikahi Zhe Ruo ..  

 

Cd 5 - Title 3 

 

Wuji menolak pernikahan itu, dengan alasan masih be rkabung dengan 
kematian Zhu Er serta Wuji ingin membunuh Zhao Min dulu .. Wuji 
meminta lebih baik sekarang Wuji dan Zhe Ruo tunang an dulu .. Xie 
Xun setuju .. Zhe Ruo pun setuju .. 

Zhao Min berjalan sendirian di tengah hutan .. keta kutan .. ngomel" 
.. 

Qing Shu dari Wudang menyukai Zhe Ruo, cemas kenapa  Zhe Ruo tidak 
ada saat Qing Shu mengintai perguruan Ermei, perbua tan ini diketahui 
Paman Ketujuh .. Qing Shu berdebat dengan sang Pama n dan mengaku iri 
karena sang Paman selalu memihak Wuji .. Qing Shu t ega membunuh 
paman ketujuhnya .. Wew .. ini juga beda dengan ver si 1986, di versi 
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1986 kan ceritanya Qing Shu itu mau menodai Zhe Ruo  .. tapi ketahuan 
paman ketujuh, agar rahasia tidak terbongkar, Qing Shu membunuh sang 
paman .. 

Masa' cuma ketahuan mengintai aja udah tega membunu h ??? -_-  

Sejak itulah Qing Shu mulai diperalat oleh murid Ch en Kun .. 

Saat itulah sebuah kapal Mongolia mewah datang menj emput Wuji, Zhi 
Ruo dan Xie Xun. Tapi orang" di kapal membantah bah wa mereka datang 
karena disuruh oleh Zhao Min .. karena bukan disuru h Zhao Min, Wuji 
baru mau mengajak rombongan untuk naik .. ga disang ka setelah sampai 
tempat tujuan, Zhe Ruo serta Xie Xun dengan tega me mbantai pasukan 
Mongolia di kapal itu .. Wuji kurang setuju dengan tindakan itu .. 
tapi Wuji diam saja di depan Xie Xun .. 

Zhao Min sendiri sukses kembali ke Mongolia menemui  ayah dan 
kakaknya. Cuma ingin menengok mereka sebentar, Zhao  Min berencana 
pergi lagi. Tanpa memedulikan ayah dan kakaknya, Zh ao Min menunggang 
kuda .. buru" ..  

Wuji, Xie Xun dan Zhi Ruo sampai juga di sebuah pen ginapan, mereka 
menyamar menjadi tiga orang pengemis ... Hehe biarp un Wuji pakai 
baju pengemis, tapi tutup kepalanya tetep fashionab le, mirip jacket 
:-D 
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Bersamaan dengan kedatangan mereka bertiga, pertemu an pengemis akan 
mengadakan pertemuan dan karena penasaran Wuji meni tipkan Xie Xun 
pada Zhi Ruo, Wuji sendiri pergi mengintai pertemua n pengemis itu .. 

Chen You Ling yang pernah ditemui Wuji di Pulau Lin g Se ada di 
pertemuan pengemis itu. Bukan itu aja, Wuji juga he ran melihat Qing 
Shu, anak paman pertamanya di Wudang ada di pertemu an itu. Kemudian 
Wuji melihat ada orang aliran Ming, Han Lin Er, dit ahan oleh para 
pengemis itu .. paling mengejutkan adalah Zhao Min tiba" datang dan 
menyamar sebagai Zhang Wuji .. Hehe .... tapi Qing Shu membongkar 
identitas Zhao Min .. misi Zhao Min adalah membebas kan Han Lin Er 
dan menghukum siapa saja yang menghina Wuji .. 

Seru .. bener" seru .. pertemuan pengemis diporakpo randakan oleh 
Zhao Min dan anak buahnya ... tapi gimanapun diserb u orang segitu 
banyak, jelas saja Zhao Min kalah .. saat Zhao Min terdesak, Wuji 
datang menolong ... Wuji mengajak Zhao Min sembunyi  di balik bedug 
.. mereka mendengarkan sisa pertemuan partai pengem is, Qing Shu 
mendapat tugas meracuni orang" Wudang .. lebih meng agetkan lagi Qing 
Shu setuju" aja .. 
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Pertemuan pengemis bubar .. giliran Wuji marah" pad a Zhao Min .. 
Wuji bahkan tega menampar Zhao Min dan memaki kekej aman Zhao Min 
yang telah membunuh Zhu Er .. bahkan Wuji tega menc ekik Zhao Min 
dengan penuh amarah .. tapi Wuji membatalkan niat m embunuh Zhao Min 
.. Wuji cuma marah" .. dan dia meninggalkan Zhao Mi n sendirian .. 

Zhao Min sendiri shock .. tapi Zhao Min menantang W uji untuk 
membawanya agar bisa menemui Xie Xun. Wuji jujur me ngaku bahwa dia 
tidak tega jika harus melihat Zhao Min mati di tang an Xie Xun .. 
Wuji memohon Zhao Min untuk pergi tapi Zhao Min tid ak mau dan 
bersikeras menemui Xie Xun .. sampai penginapan ter nyata kosong, Xie 
Xun dan Zhi Ruo tidak ada .. Wuji bingung sekaligus  juga lega karena 
itu berarti Zhao Min masih bisa selamat dan tidak m ati di tangan Xie 
Xun .. 

Zhao Min menyediakan makan malam untuk Wuji .. samb il ngatur 
strategi untuk mencari Xie Xun, Eh, ga disangka Wuj i malah curiga 
Xie Xun diculik oleh Zhao Min :-D Setelah menimbang -nimbang .. Wuji 
mengajak Zhao Min ikut mencari Xie Xun bersama-sama  .. Wuji menukar 
pakaian menjadi tampan lagi, sedangkan Zhao Min men genakan pakaian 
wanita lagi .. 

Bukan baju aja, Zhao Min juga sudah sediakan dua ek or kuda, satu 
untuk dia .. dan satu untuk Wuji .. mereka cari Xie  Xun bersama-sama 
... beristirahat di gua .. tiba" ada beberapa paman  Wudang datang .. 
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Zhao Min mengajak Wuji bersembunyi untuk mendengark an percakapan 
paman" Wudang ... Zhao Min rada jengkel mendengar p ercakapan mereka 
karena mereka terus aja mengatakan bahwa Zhao Min m embawa pengaruh 
buruk bagi Wuji .. 

Wuji di dalam gua, ga sengaja menemukan jenazah Pam an Ketujuh .. 
refleks Zhao Min cepat, Zhao Min memancing paman" W udang keluar dari 
gua agar Wuji bisa leluasa mengeluarkan jenazah pam an ketujuh dari 
dalam gua .. Wuji meletakkan jenazah pamannya di at as tumpukan 
jerami dan merasa sedih mengetahui pamannya telah t iada ..  

Wuji pergi mencari Zhao Min .. saat Wuji pergi itul ah paman" Wudang 
kemudian menemukan jenazah paman ketujuh. Paman" Wu dang mengira ini 
semua ulah Zhao Min, Wuji terbebas dari fitnah ... Wuji mencari Zhao 
Min ke dasar jurang .. Zhao Min pingsan .. Wuji men olong dengan 
tenaga dalam dan berusaha untuk menyadarkan Zhao Mi n .. Zhao Min 
sadar .. 
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Mereka berdua berusaha naik ke atas jurang dan saat  itulah paman" 
Wudang sudah menunggu. Wuji menolong Zhao Min denga n menotok semua 
paman" Wudang itu .. identitas Wuji ketahuan .. Wuj i jadi ikutan 
kena fitnah, dikirain tu yang bunuh Paman Ketujuh a dalah Wuji .. 
Paman" Wudang shock, apapun pembelaan Wuji mereka t ak mau percaya .. 

Berasa difitnah .. Wuji baru merasa, mungkin Zhao M in juga bukan 
pembunuh Zhu Er .. mungkin aja Zhao Min cuma difitn ah .... dalam 
situasi itu, Zhao Min mengambil semua pedang Paman"  Wuji dan 
mengatur strategi, saat itu justru Qing Shu datang bersama kumpulan 
pengemis .. percakapan mereka didengar paman" Wudan g bahwa memang 
Qing Shu pembunuh Paman Ketujuh , bukan itu aja, Qi ng Shu juga 
tunduk pada perintah Chen You Liang, partai pengemi s, untuk 
mencelakai orang" Wudang .. Qing Shu juga ketahuan suka ngintipin 
perguruan Ermei cuma untuk cariin Zhi Ruo .. ketahu an juga bahwa Xie 
Xun dan Zhi Ruo saat ini ditahan oleh partai pengem is .. 

Paman" Wudang shock terutama Paman Pertama, ga sang ka Qing Shu bisa 
jadi seperti itu .. semua minta maaf pada Wuji .. m ereka memakamkan 
paman ketujuh dan berpisah .. Wuji dan Zhao Min mel anjutkan 
perjalanan ... mereka berencana mencari Zhi Ruo dan  Xie Xun .. 

Wuji mengajak Zhao Min menginap di sebuah penginapa n. Saat malam 
hari, Wuji menulis sebuah surat pada Zhao Min dan m eminta Zhao Min 
merawat lukanya dulu di penginapan, tidak usah ikut  dia mencari Xie 
Xun karena terlalu berbahaya .. Zhao Min membaca su rat Wuji .. 

Wuji menyusup ke pertemuan partai pengemis ..  
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Wuji berhasil menemukan Zhi Ruo yang duduk semeja d engan Qing Shu 
dan juga pengemis" lain, tapi Xie Xun tidak ada .. Wuji selamatkan 
Zhi Ruo dulu .. Wuji diserang oleh buanyaaaak penge mis , saat Wuji 
terdesak datanglah wanita berbaju emas diikuti oleh  beberapa wanita 
lain yang bermain musik .. pertama wanita itu meneg ur Wuji yang 
kekanakan menjadikan ketua pengemis sebagai kuda cu ma untuk 
mengancam agar Chen You Liang mau bebaskan Zhi Ruo .. 

Wanita itu juga memberikan selembar surat pada part ai pengemis, 
isinya adalah partai pengemis menyerah pada aliran Ming. Wanita itu 
membawa pusaka asli partai pengemis, tongkat pemuku l anjing .. 
ternyata ketua pengemis adalah palsu, semua ini sia sat Chen You 
Liang .. wanita berbaju emas menolak memberi tahuka n nama tapi 
mengabarkan bahwa ketua pengemis yang asli sudah me ninggal dibunuh 
Chen Kun ... setelah urusannya selesai, wanita berb aju emas itu pun 
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pergi .. posisi ketua partai pengemis akan digantik an oleh putri 
ketua terdahulu .. 

 

Partai pengemis membebaskan Han Lin Er dari aliran Ming juga 
bebaskan Zhi Ruo, sejak hari itu partai pengemis ak an berhubungan 
baik dengan Ermei juga dengan aliran Ming .. 

Zhao Min ternyata mengikuti Wuji, melihat Wuji jala n" berdua dengan 
Zhi Ruo .. Zhao Min rada sedih tapi Zhao Min lebih mementingkan 
mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Xie Xun ..  

SEBEEEEL ama Zhi Ruo yang pura" manja pada Wuji !!! ! 
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Wuji mencium Zhi Ruo .. mereka berpelukan .. Zhao M in pergi 
meninggalkan mereka berdua .. Zhao Min nangis dan j engkel sekali, 
marah" apalagi ketahuan bahwa ternyata yang membunu h Zhu Er adalah 
Zhi Ruo ... yang memfitnah Zhao Min di depan Wuji j uga Zhi Ruo .. 
Zhao Min sangat jengkel sekali pada Zhi Ruo .. 

Zhao Min mengadakan pertunjukan boneka di tengah ko ta untuk 
menyindir Zhi Ruo .. tapi siasat itu masih belum be rhasil ... Zhao 
Min makan sendirian di rumah makan, ga disangka Wuj i datang .. 
pertemuan itu diketahui oleh Zhi Ruo .. 

Wuji jujur mengatakan pada Zhao Min bahwa dia akan menikah dengan 
Zhirup .. Zhao Min jujur mengatakan bahwa dia sedih  mendengar itu .. 
Wuji meminta mereka untuk berpisah, Wuji adalah rak yat jelata, tak 
akan bisa hidup bersama dengan putri Mongolia seper ti Zhao Min .. 
Zhao Min menggigit tangan Wuji sekali lagi, memeluk  Wuji lalu 
meninggalkan Wuji agar Wuji bisa mengejar Zhi Ruo . . 

Zhao Min pulang ke Mongolia .. sedang sibuk mencora t-coret lukisan 
Zhang WuJi .. tiba" anak buahnya datang melapor bah wa mereka telah 
menemukan Xie Xun, tanpa buang waktu Zhao Min buru"  pergi .. 

Wuji bertemu dengan aliran Ming yang lain termasuk Raja Kelelawar, 
kakeknya dan Paman Yang .. di situ ketahuan bahwa a liran Ming lebih 
mendukung pernikahan Wuji dengan Zhi Ruo daripada d engan orang 
Mongolia jahat macam Zhao Min .. 

Baik Wudang maupun Ming, semua mendukung pernikahan  Wuji dengan 
Zhiruo .. Wuji ngobrol" dengan salah satu anggota a liran Ming yang 
pernah ikut lama dengan Zhao Min ... dari dialah, W uji tahu bahwa 
Zhao Min mencintai Wuji dengan tulus sama sekali ti dak ada niat 
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jahat .. tapi bagaimanapun Zhao Min itu tetap putri  Mongolia, jika 
Wuji berhubungan terlalu jauh bisa jadi masalah ... . bukan cuma 
terhadap mereka, bisa jadi berdampak pada aliran Mi ng bahkan negara 
.. 

Wuji membulatkan tekad .. datang ke Ermei untuk men ikahi Zhi Ruo .. 
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Wuji menemui Zhe Ruo dan mengajak Zhe Ruo menikah. Persiapan pun 
dilakukan, warna merah dimana-mana .. Wuji kelihata n sangat gembira 
.. tepat di saat Wuji akan mengucapkan sumpah perni kahan dan membuka 
penutup muka Zhe Ruo, tiba" saja Zhao Min datang .. . Zhao Min 
mengajukan permintaan kedua yaitu Wuji tidak boleh menikah dengan 
Zhe Ruo .. Wuji tidak setuju ... tapi saat Zhao Min  menunjukkan 
rambut Xie Xun, Wuji berjanji pada Zhao Min untuk t idak menikah 
dengan Zhe Ruo .. 

Zhe Ruo marah dan langsung melukai Zhao Min dengan ilmu setan. Wuji 
menolong Zhao Min .. Zhao Min pergi duluan untuk se lamatkan nyawa, 
Wuji menyusul Zhao Min .. setelah mengejar lama, Wu ji baru bisa 
menangkap Zhao Min .. saat itu Zhao Min pingsan di pangkuan Wuji .. 

Zhe Ruo sendiri bersumpah di hadapan para tamu akan  balas dendam .. 
dengan ilmu setan .. dia semakin mirip setan daripa da Zhao Min, 
bidadari apa ? kebaikan apa ? Sejak versi 1986 aq g a pernah suka dia 
:-P 

Wuji menolong Zhao Min mati"-an .. bahkan Wuji rela  menghisap 
langsung racun di tubuh Zhao Min sampai habis mengg unakan tenaga 
dalam. Zhao Min baru bisa sadar .. Zhao Min minta m aaf sudah 
mengacaukan pernikahan Wuji .. tapi Wuji katakan ga  masalah, nanti 
kalau Zhao Min menikah .. Wuji juga akan kacaukan p ernikahan itu .. 
tapi Wuji mengatakan sapapun suami Zhao Min pasti a dalah orang 
beruntung .. 

Wuji menunggang satu kuda bersama-sama dengan Zhao Min .. mereka 
ngobrol" berdua .. Wuji mengatakan bahwa dengan Zha o Min dia selalu 
merasa cinta juga benci, pada Zhe Ruo, Wuji merasa hormat dan takut 
.. Wuji mengajak Zhao Min menikah suatu hari nanti .. 

Saat mereka berkuda, tiba" pasukan Mongolia datang.  Mereka semua 
datang untuk menjemput Zhao Min pulang ke istana. S aat mereka 
menyerbu, Wuji melawan mereka satu per satu .. saat  terdesak, Zhao 
Min coba menengahi .. mengusir semua pasukan Mongol ia itu dan 
menolak pulang ke istana .. Wuji terharu karena Zha o Min demi dia 
sampai menolak pulang ke istana .. 
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Zhao Min menjelaskan bahwa Xie Xun ditahan di Shaol in .. Zhao Min 
mengatur strategi untuk masuk ke Shaolin, saat itu secara 
mengejutkan, Wuji memanggil Zhao Min dengan sebutan  Adik Min .. 
bukan lagi Nona Zhao .. seolah mereka sudah dekat s ejak lama .. Hehe 
.. 

Zhao Min dan Wuji beristirahat di sebuah rumah tua.  Saat itulah 
datang beberapa orang, Zhao Min dan Wuji cepat" sem bunyi, Eh, tapi 
dasar usil, Zhao Min justru menyamar jadi hantu unt uk nakut"-in 
mereka .. Hehe ... Zhao Min cuma pengin tahu kenapa  bisa ada 
undangan membunuh Xie Xun di Shaolin. Lucu sekali . . scene ini 
benar" bagus dan ga ada di versi 1986 .. ga dicerit akan Zhao Min 
jadi hantu .. Wuji aja heran melihat tingkah Zhao M in :-P 

Mereka jadi lebih yakin Xie Xun ada di Shaolin .. o rang" itu pun 
mereka lepaskan ..  
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Zhao Min sibuk mengatur strategi, Wuji malah membel ai rambut Zhao 
Min .. Hehe .. bener" ga fokus :-D Sudah pagi .. Wu ji dan Zhao Min 
melanjutkan perjalanan mereka ke Shaolin ... Wuji m engusulkan mereka 
menyamar menjadi suami istri petani agar tidak dicu rigai orang, Zhao 
Min menggoda .. mengatakan bahwa jika memang Wuji i ngin mereka jadi 
suami istri, gpp, tapi sebenarnya dia tadinya ingin  mengusulkan agar 
mereka menyamar jadi kakak adik karena takut Zhe Ru o akan muncul 
lagi dan mencakar Zhao Min lagi dengan ilmu setan : -D .. 

Wuji senyum aja .. jadilah mereka suami istri samar an ..  

Zhao Min mengajak Wuji menginap di sebuah keluarga sederhana. Wuji 
membiarkan saja, Zhao Min mengarang cerita bohong b ahwa mereka saat 
ini sedang kawin lari .. keluarga itu tersentuh, te rutama si Nenek, 
mengizinkan mereka berdua menginap bahkan sediakan satu kamar .. 
Hehe ... Wuji canda"-an dengan Zhao Min, meskipun m asih malu" .. 
hubungan mereka semakin dekat .. makan bareng kakek  nenek itu sudah 
seperti keluarga .. 

Wuji secara mengejutkan tiba" saja mencium pipi Zha o Min .. Zhao Min 
shock !! Setelah itu Wuji jadi salah tingkah .. per hatian mereka 
terpecah saat mengetahui bahwa ternyata kakek dan n enek itu juga ada 
dendam dengan Xie Xun .. setelah mereka pura" tidur , baru ketahuan 
sang nenek melatih kungfu cuma agar bisa menang dal am acara membunuh 
Xie Xun .. 

Wuji membantu nenek dan kakek antar kayu bakar ke S haolin. Bukan itu 
aja ... karena Shaolin sedang butuh banyak tenaga, Wuji diizinkan 
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bantu" kerja di Shaolin. Wuji gunakan kesempatan it u untuk mencari 
Xie Xun .. 

Zhao Min sendiri sedang seru .. pertama kali dia me ngenal kayu 
bakar, pertama kali juga dia memasak .. gimanapun j uga dia Putri 
Mongolia, untung Nenek baik mau mengajari, masak bu at Wuji :-D Nenek 
bahkan baik sekali meminta agar Zhao Min mau panggi l dia ibu angkat, 
bahkan lain kesempatan, Nenek ada niatan untuk meni kahkan Zhao Min 
dan Wuji .. 

Wuji menemukan Chen Kun di Shaolin dan memutuskan m engikuti Chen 
Kun, untuk mengetahui keberadaan Xie Xun .. Chen Ku n tiba di sebuah 
lapangan luas yang dijaga oleh tiga petinggi Shaoli n .. di tengah 
lapangan itu ada lubang yang semacam sumur, rupanya  Xie Xun disekap 
di situ .. 

Wuji mencoba membebaskan Xie Xun dengan mencoba ilm u 3 petinggi 
Shaolin, Hmm .. bener" tinggi .. Wuji pun kewalahan  .. tapi tiga 
petinggi Shaolin pun mengakui bahwa kungfu Wuji tin ggi juga .. 
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Wuji membongkar kejahatan Chen Kun di depan tiga pe tinggi, karena 
dulu Chen Kun sebagai guru Xie Xun telah membunuh k eluarga Xie Xun, 
Xie Xun menjadi stress dan banyak bunuh orang cuma untuk memancing 
Chen Kun keluar ... Wuji minta izin pada tiga petin ggi untuk dapat 
membebaskan Xie Xun tapi Xie Xun menolak ikut Wuji pergi .. karena 
merasa banyak dosa, Xie Xun berencana menetap di Sh aolin untuk 
bertaubat dan mempertanggungjawabkan semua, Wuji ra da kecewa .. Wuji 
mohon pamit pada tiga petinggi Shaolin .. 

Wuji jengkel dan teriak" .. saat itulah Zhao Min da tang .. Wuji 
ceritakan semua, Zhao Min mengajak Wuji pulang ke r umah kakek nenek 
karena mendapat kode dari aliran Ming ... Wuji mene mui aliran Ming 
.. mereka atur strategi untuk bebaskan Xie Xun dan menangkap Chen 
Kun .. Wuji meminta Zhao Min untuk menyamar jadi la ki" .. 

Wuji dan aliran Ming datang ke Shaolin untuk memint a Xie Xun .. 
mereka dibawa lagi ke lapangan tempat Xie Xun berad a , ditantang 
melawan tiga petinggi Shaolin .. Wuji meminta bantu an penasehat 
kanan dan penasehat kirinya, tapi kakek Wuji, ayah ibunya, 
mengajukan diri untuk menggantikan penasehat kanan .. Wuji memenuhi 
permintaan itu .. 

Duel tiga lawan tiga untuk membebaskan Xie Xun dimu lai .... lagi 
seru, Xie Xun meminta Wuji menghentikan duel dan me mbawa aliran Ming 
pulang karena gimanapun Xie Xun ga mau ikut Wuji ..  Wuji 
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menghentikan duel .. kakek Wuji yang terluka paling  parah .. Wuji 
mohon pamit tapi lain hari menjanjikan untuk datang  lagi guna 
bebasin Xie Xun .. 

Kakek Wuji meninggal dunia gara" duel itu .. Wuji s angat sedih ..  
aliran Ming juga berduka, bersama-sama memakamkan k akek Wuji, ayah 
dari ibu Wuji ... Wuji sedih, keliaran menunggang k uda sendirian .. 
seperti biasa Zhao Min datang lagi untuk menghibur .. mereka 
bergandengan tangan untuk pertama kali ..  

Hari H acara membunuh Xie Xun pun tiba .. semua dat ang, termasuk 
Wudang juga Ermei .. 
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Saat Ermei datang, Zhao Min udah ketakutan dicakar lagi ama Zhe Ruo 
:-D Wuji mendatangi Zhe Ruo untuk meminta maaf kare na telah 
mengacaukan pernikahan mereka .. Zhe Ruo malah meng atakan bahwa dia 
sudah menikah dengan Qing Shu dan bermesraan di dep an Wuji .. Wuji 
terkejut hingga terdiam, tapi orang aliran Ming men arik Wuji mundur 
ke barisan Ermei .. 

Wuji menemui Zhao Min di barisan Ming dan mengajak Zhao Min menonton 
acara selanjutnya, ga peduliin Zhe Ruo lagi .. alir an Ming membuat 
kekacauan, hehe .. Wuji ga bisa cegah karena memang  mereka membela 
diri .. Zhao Min ketawain Wuji, orang" Ming bisa us il juga meski ga 
sampai membunuh .. kalau dicela sejak kepemimpinan Wuji paling 
mereka cuma bales mengerjai aja .. 

Zhao Min di pertemuan ini banyak tampil, menasehati  Wuji 
memperkirakan rencana dan siasat Chen Kun. Karena Z hao Min licik, 
maka hal itu bisa dia tebak dengan mudah ... analis a Zhao Min 
menarik perhatian para pendekar sehingga mereka bis a berjaga-jaga .. 
Zhe Ruo kelihatan makin jealous pada Zhao Min :-D 

Zhe Ruo menunjukkan kemampuan dengan menaikkan nama  Ermei .. 
menantang semua pendekar duel satu lawan satu .. Zh e Ruo ingin 
buktikan diri bahwa di bawah kepemimpinan dia, Erme i bisa menjadi 
partai nomor satu .. Hehe .. dia ga mau kalah dari Zhao Min .. sapa 
menentang mereka akan dibunuh menggunakan ilmu seta n cakar maut -_- 

Wuji aja sampai terluka melawan Zhe Ruo .. Wuji ing at peristiwa 
dulu, Zhe Ruo juga pernah menusuk dia .. bener" ser em -_- Untung 
tenaga dalam Wuji tinggi jadi bisa pulih dengan cep at .. malamnya 
Wuji pergi menemui Zhe Ruo .. 
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Wuji ingin mengobati luka Qing Shu .. Hehe .. mengg unakan kotak emas 
pemberian Zhao Min lhoo :-D  

Zhao Min nungguin Wuji sampai pulang, biarpun Wuji ga bilang, Zhao 
Min tahu bahwa Wuji pergi menolong Qing Shu untuk m enukar nyawa Qing 
Shu, suami Zhe Ruo dengan Xie Xun .. Yapz, jika Zhe  Ruo di-claim 
sebagai yang terkuat ... nyawa Xie Xun ada di tanga n Zhe Ruo .. 

Bener aja, Zhe Ruo ditantang untuk melawan 3 peting gi Shaolin untuk 
memutuskan nasib Xie Xun, Zhe Ruo minta bantuan Wuj i ..... dengan 
begitu nasib Xie Xun ada di tangan mereka berdua ..  bener aja Zhe 
Ruo masih suka Wuji :-D Susah payah, mereka berhasi l melawan tiga 
petinggi Shaolin dan mengeluarkan si Xie Xun dari t ahanan .. ga tahu 
kenapa saat itu Zhe Ruo justru berniat membunuh Xie  Xun ( ini ga ada 
di versi 1986 ) ..Tiba" wanita baju emas, Nona Yang , datang 
selamatkan Xie Xun .. mencegah Zhe Ruo membunuh Xie  Xun .. 

Nona Yang bertanding melawan Zhe Ruo .. dengan muda h, Nona Yang bisa 
kalahkan Zhe Ruo, kereen :-D Tapi melihat Nona Yang , berasa dia 
mirip dengan si Xiao Long Nu versi 2006 .. pas Nona  Yang ingin 
membunuh Zhe Ruo juga menggunakan cakar maut ( bisa  juga dia ), Xie 
Xun menahan dan meminta nona Yang bersedia memaafka n .. Nona Yang 
menurut saja pada keputusan Xie Xun .. 

Xie Xun pun selesaikan masalahnya dengan Chen Kun, gurunya dulu yang 
telah membantai habis keluarganya, .. Xie Xun jadi stress dan 
membunuh banyak orang memang untuk memancing Chen K un keluar .. Xie 
Xun dan Chen Kun duel habis"-an, bahkan Xie Xun suk ses membutakan 
mata Chen Kun .. Yeayy .. pada akhir pertarungan, X ie Xun 
menghancurkan kungfu dan tenaga dalamnya .. 

Xie Xun ga mau lagi menggunakan ajaran Chen Kun .. dendam dianggap 
selesai .. 

Xie Xun juga minta agar sapapun yang memiliki denda m dengan dia di 
masa lalu boleh membalaskan dendamnya sekarang ... Xie Xun akan 
bertanggung jawa b .. tapi saat ada murid Ermei yan g ingin membunuh 
Xie Xun dengan melemparkan senjata rahasia, Nona Ya ng turun tangan 
lagi untuk selamatkan Xie Xun ... heran, Zhe Ruo ko q niat banget mau 
bunuh Xie Xun .. Zhe Ruo marah dan pergi dari perte muan setelah 
digagalkan berkali-kali oleh Nona Yang .. 

Wuji mengucapkan terima kasih pada Nona Yang .. bia rpun rada ga 
jelas asal-usulnya, Nona Yang ini pasti ada kaitan dengan aliran 
makam kuno-nya Xiao Long Nu dan Yang Guo .. 
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Xie Xun meminta izin pada Shaolin agar mengizinkan dia untuk jadi 
biksu .. Permintaan Xie Xun disetujui, selalu ada j alau untuk 
bertaubat .. Wuji sedih berpisah dengan Xie Xun .. untung ada Zhao 
Min di sisi dia .. Wuji, melihat bahwa Zhe Ruo bern iat membunuh Xie 
Xun berulang kali, jadi curiga .. akhirnya dia pun mulai berpikir 
mungkinkah yang membunuh Zhu Er di pulau adalah Zhe  Ruo ??? 

Zhao Min mengatakan bukan dia .. Xie Xun dalam kete nangannya selama 
menjadi tahanan Shaolin juga jadi tahu bahwa ga mun gkin Zhao Min ..  

Justru saat bingung itulah Nona Yang mengundang Wuj i dan Zhao Min 
untuk bertemu, ini ga ada di versi 1986, Wow .. I l ike it :-D Tempat 
tinggal Nona Yang, bener" baguuuus ... Bentar marga nya aja Yang, 
mungkinkah dia anak dari Yang Guo dan Xiao Long Nu ?? 

Nona Yang memberitahukan pada Zhao Min dan Wuji sej arah golok naga 
dan juga pedang langit, pemilik sebelumnya adalah G uo Jing dan Huang 
Rong .. rahasia dari dua senjata itu adalah di dala mnya terdapat dua 
kitab yang ditulis oleh mereka berdua .. 

Zhe Ruo mengetahui rahasia ini karena partai Ermei didirikan oleh 
Guo Xiang, salah satu putri kandung dari Guo Jing d an Huang Rong ..  
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Nona Yang mengatakan bahwa golok naga dan pedang la ngit memang telah 
diambil oleh Zhe Ruo, kejadian di pulau .... Wuji s emakin yakin 
pelakunya adalah Zhe Ruo .. Nona Yang membenarkan . . setelah jelas 
semua, Nona Yang mohon pamit .. 

Wuji dan Zhao Min kagum pada Nona Yang .. Nona Yang  sempat 
memberikan sebuah hadiah buat Wuji .. atas saran Zh ao Min, Wuji 
membuka hadiah itu .. ternyata isinya adalah obat p elemas otot milik 
Zhao Min yang dicuri Zhe Ruo, serta kitab 9 bulan y ang ditulis Guo 
Jing dan Huang Rong untuk melindungi rakyat .... sa at itu aliran 
Ming datang membawa peti untuk Wuji berisikan golok  naga yang 
terbelah dua .. serta pedang langit yang juga telah  terbelah dua .. 

Wuji minta tolong seorang pandai besi untuk memperb aiki golok naga 
dan pedang langit itu agar bisa utuh lagi :-D Wuji mengajak Wuji 
melihat-lihat keadaan ruang tahanan Xie Xun selama beberapa bulan 
ini .. Wuji minta maaf karena telah salah menuduh Z hao Min membunuh 
Zhu Er .. Dasar Zhao Min, malah nostalgia pertemuan  pertamanya 
dengan Wuji di ruang rahasia bawah tanah .. pas Wuj i dia jebak 
sampai marah" ... Hehe .. setelah canda"-an seperti  biasa, mereka 
berciuman ... belum selesai ciuman, Zhe Ruo sudah t eriak" karena 
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dikejar oleh anak buah Zhao Min yang menginginkan k itab dalam golok 
naga .. 

Wuji pun menolong Zhe Ruo .. Zhao Min juga .. tapi dasar jahat .. 
Zhe Ruo justru tega meracuni Zhao Min .. bahkan teg a membunuh Zhao 
Min ... Wuji menolong Zhao Min dengan melempar jauh  Zhe Ruo 
menggunakan tenaga dalam .. Wuji menolong Zhao Min .. 

Hehe .. untung semua ga papa .. 

Selesai semua, Zhao Min menyamar menjadi laki" ... menemui Wuji ... 
Zhao Min serahkan kertas yang dia curi dari Zhe Ruo , udah diracuni 
sempat"-nya nyuri :-D Kertas itu adalah bagian raha sia juga dari 
golok naga dan pedang langit .. Hehehe ... terbongk ar juga dari 
murid Ermei bahwa Zhe Ruo ga pernah menikah dengan Qing Shu, semua 
itu diatur untuk membuat marah Wuji yang telah meni nggalkannya di 
acara pernikahan ..  

Bukan itu saja yang seru di versi 2009 .. dilihatka n Zhe Ruo teriak" 
ketakutan .. pas ditenangkan Wuji, Zhe Ruo mengaku pada Wuji bahwa 
memang dia telah bunuh Zhu Er, mencuri golok naga d an pedang langit, 
pura" menikah dengan Qing Shu .. semua itu kata Zhe  Ruo cuma karena 
dia mencintai Wuji ... cinta yang aneh -_- 

Hehe .. Zhe Ruo jadi agak gila .. Wuji bahwa Zhe Ru o ke Shaolin 
untuk di-baca" in do'a agar Zhe Ruo dapat tenang, m enurut cerita Zhe 
Ruo sich Zhe Ruo berasa dikejar-kejar arwah Zhu Er .. bener aja Zhu 
Er datang godain mau bunuh Zhe Ruo .. pas Zhe Ruo p ingsan .. Zhu Er 
pergi lagi .. Wuji mengajak Zhe Ruo ... koq jadi be rduaan lagi -_- 
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Wuji mengajak Zhe Ruo masuk ke dalam hutan .. ngobr ol" bareng .. Zhe 
Ruo menanyakan siapakah yang Wuji cintai dari 4 wan ita, Zhu Er, Xiao 
Zhao, Zhao Min dan dia sendiri ? Terutama antara di a dan Zhao Min, 
siapa yang Wuji pilih ?? :-D 

Wuji jawab bahwa dia sudah mikir dari lama dan baru  sadar jawabannya 
bahwa pilihannya adalah Zhao Min, Wuji sedih Xiao Z hao meninggalkan 
dia ke Persia, lebih sedih lagi Zhu Er meninggal du nia, melihat Zhe 
Ruo jadi jahat, Wuji sedih tapi cinta Wuji cuma unt uk Zhao Min .. 
terhadap Zhe Ruo, Wuji menghormati, pada Xiao Zhao,  Wuji berterima 
kasih karena sudah melayani dia .. kepada Zhu Er, W uji menyayangi, 
pada Zhao Min .. Wuji mengaku cinta sangat dalam ..  

Zhe Ruo masih aja nanya, kalau misal Zhao Min mati dicelakakan 
orang, ato pergi meninggalkan Wuji, apakah Wuji aka n berubah hati 
??? Wuji ga tahu jawabannya tapi jika mereka masih saling mencintai, 
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Wuji akan bawa Zhao Min kembali ke sisinya ... tapi  Zhe Ruo juga 
menambahkan bahwa Zhao Min ga akan berubah hati pad a Wuji .. 

Saat itu Wuji sadar bahwa mungkin aja Zhao Min dita han Zhe Ruo, Eh, 
dasar ga keren, Zhe Ruo meniru taktik Zhao Min .. Z he Ruo mengajukan 
satu permintaan pada Wuji baru setelah itu dia akan  bebaskan Zhao 
Min .. Wuji berjanji .. Zhe Ruo berniat membunuh Wu ji baru kemudian 
bunuh diri, ga bisa hidup bareng, bisa mati bareng udah oke .. saat 
itulah Zhu Er datang .. Wuji sangat senang melihat Zhu Er hingga 
melempar Zhe Ruo .. 

Wuji kangen"-an ama Zhu Er .. Zhu Er membenarkan ba hwa memang benar 
Zhe Ruo yang membunuhnya tapi Zhao Min menengahi ag ar Zhu Er bisa 
memaafkan Zhe Ruo, toh kan Zhu Er ga mati .. jadi Z he Ruo bukan 
pembunuh .. Zhu Er mau memaafkan dan tidak menggoda  Zhe Ruo lagi, 
karena kejadian itu .... memang Zhu Er ga mati tapi  jadi agak gila 
.. setelah puas .. Zhu Er pergi lagi .. 

Wuji mengajak Zhao Min pulang ke markas aliran Ming , meninggalkan 
Zhe Ruo .. justru saat itulah ada kabar mereka dise rang tentara .. 
Zhao Min rada khawatir, tentara Mongolia kah ??? 

Zhao Min bingung .. melawan Mongolia untuk mendukun g Wuji atau 
memihak Mongolia ?? Wuji mengatur strategi mengatur  Mongolia 
sementara Zhao Min pergi naik kuda sendirian untuk menenangkan diri 
.. tapi akhirnya dia memutuskan untuk memihak Wuji melawan Mongolia 
.. 

Perang melawan Mongolia seru juga visual effectnya .. warna-warni 
gitu .. :D :D 

Hingga Wuji terluka di medan perang .. Saat itu Zha o Min datang .. 
dia memeluk Wuji .. Zhao Min meminta ayahnya menghe ntikan 
penyerangan, ayahnya justru mengatakan bahwa dia ta k mau anggap Zhao 
Min sebagai anak .... tapi sang ayah bersedia menar ik mundur pasukan 
Mongolia demi Zhao Min .. 

Pasukan Mongolia mundur .. 

Wuji dan kelompoknya berbahagia, menyembuhkan luka lalu berpesta 
pora :-D, Wuji ngobrol" lagi bareng Zhao Min .. Wuj i serahkan posisi 
ketua aliran Ming ... Zhao Min juga sudah lepaskan Mongolia .. 
mereka cuma ingin berdua saling memiliki .. 

Wuji dan Zhao Min menulis kaligrafi di tenda Mongol ia ... Zhao Min 
mengajukan permintaan ketiga agar Wuji mau bantu me rapikan alis Zhao 
Min .. justru saat itu Zhe Ruo datang menagih 1 per mintaan dari Wuji 
.. Zhe Ruo berencana mengajukan permintaan itu di h ari pernikahan 
Wuji dan Zhao Min .. 
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Beneran endingnya aneh .. Zhao Min kan udah bukan P utri Mongolia .. 
lha ngapain mereka ada di tenda Mongolia ? Terus ng apain Zhe Ruo mau 
ngajuin 1 permintaan segala di hari pernikahan Zhao  Min dan Wuji, 
apa Zhe Ruo juga berniat mengacaukan pernikahan itu  seperti dulu 
saat pernikahannya dikacaukan Zhao Min .. 

The End .. 


