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Cd 1 - Title 1 

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

Ternyata itu semua adalah cerita flash back, Jun Bao si anak tadi 
sudah menjadi sangat tua sekarang, memiliki tujuh orang murid, 
mereka semua itulah ketujuh pendekar Wudang. Kesan pertama.q melihat 
ketujuh pendekar Wudang adalah ga ganteng karena lebih 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, untung salah 
seorang wanita dari kelompok itu berbaik hati mau mengantarkan dia 
yang sudah terluka parah untuk pulang kembali ke Wudang .. 

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 guru .. 

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 gunung guna mencari 
orang yang telah membuat Tai Yan menjadi seperti itu. 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 terpesona dengan 
wanita itu ... mereka membaca puisi dan bermain puisi bersama .. 
kemudian saling berkenalan ... dan memang wanita itu adalah si marga 
Yin yang menolong Tai Yan sekaligus membunuh seluruh orang di biro 
perjalanan dengan memfitnah Cuishan .. wanita itu bernama Yin Susu 
.. 
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Yin Susu mengundang Cuishan untuk melihat pedang golok 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 mendapat petunjuk 
siapa yang telah melukai Tai Yan .. 

Pedang golok naga yang berukuran sangat besar pun diperlihatkan dan 
langsung jadi rebutan .. hingga datang Xie Xun .. manusia berwajah 
singa dan berambut kuning keemasan yang mengincar pedang golok naga 
itu .. untuk mendapatkan pedang itu .. Xie Xun melukai semua orang 
kecuali Zhang Cuishan dan Yin Susu .. Xie Xun menculik Zhang Cuishan 
dan Yin Susu untuk dibawa ke sebuah pulau terpencil .. 

 

Cd 1 - Title 3 

Xie Xun, Zhang Cuishan dan Yin Susu mendarat di sebuah 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 menikahi Yin Susu .. 
Zhang Cuishan bersedia menerima Yin Susu asalkan setelah ini Yin 
Susu mau berubah, tidak jahat lagi .. tidak suka bunuh 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 itu lahir .... Yin 
Susu dan Zhang Cuishan sepakat untuk memberi nama anak itu Wuji, 
sesuai dengan nama anak Xie Xun yang telah tiada .. bahkan Yin Susu 
secara pribadi dengan disetujui Zhang Cuishan setuju mengangkat Xie 
Xun menjadi ayah angkat Wuji ... 

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

Wuji menghabiskan masa kecil dengan bahagia bersama Zhang Cuishan 
dan Yin Susu, belajar kungfu dan bermain bersama Xie Xun .. Xie Xun 
senang karena kebahagiaan itu melengkapi kebahagiaannya yang hilang, 
Yapz .. beberapa tahun lalu keluarga Xie Xun termasuk 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 sudah 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 Cuishan, 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 lambang Elang Langit 
... kebetulan sekali di dalam kapal sudah menunggu orang" Wudang dan 
orang" dari Elang Langit .. mereka semua memang sedang mencari 
Cuishan dan Susu ... kehadiran Cuishan, Susu dan Wuji disambut 
gembira, baik oleh Wudang maupun oleh kelompok Elang Langit .. 

Tapi ada tamu lain di kapal itu yang mencari tahu tentang Xie Xun 
... setelah melalui diskusi panjang, tamu" itu sepakat untuk menunda 
diskusi ini mengingat Wudang dan Elang Langit sedang berbahagia 
dengan acara reuni mereka ... diskusi dilanjutkan di Wudang beberapa 
waktu kemudian .. 

Wuji sangat antusias kembali ke China .... dataran China sangat 
berbeda dengan pulau Es - Api .. ada pasar .. ada bangunan rumah .. 
justru di saat itulah tentara Mongolia datang memporak-porandakan 
rumah rakyat .. saat Zhang Cuishan dan Yin Susu sibuk melawan 
tentara Mongolia itu, Wuji diculik .. 

 

Cd 1 - Title 6 

Zhang Cuishan dan Yin Susu mencari kemana-mana, akhirnya mereka 
memutuskan untuk pulang ke Wudang dulu, menemui guru mereka ... 
mengatur strategi .. saat pulang ke Wudang, Zhang Cuishan sangat 
senang reuni dengan saudara" seperguruannya .. Hehe .. Zhang Cuishan 
dan Yin Susu tampak fashionable dibandingkan para pendeta 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 Wudang bilang, " 
Jangan karena dari aliran terkenal, maka kita jadi remehkan orang 
lain. Jika dia dari aliran kebenaran tapi berhati jahat, maka sama 
saja dengan aliran kejahatan. Tapi sebaliknya jika dia berhati baik, 
walaupun di aliran kejahatan, maka dia adalah aliran kebaikan " 

Hari ulang tahun sang guru Wudang pun tiba .. 



 

Page 4 of 12 

 

Saat itulah semua tamu, satu persatu menanyakan kepada Zhang Cuishan 
tentang Xie Xun dan golok naga. Zhang Cuishan menolak 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 dialah pelaku 
pembunuhan besar"-an di biro perjalanan itu karena menanggap biro 
perjalanan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Tai 
Yan terluka .. 

Guru Wudang dianggap tak bisa mendidik murid, karena membiarkan 
Cuishan menikah dengan aliran sesat, Yin Susu. Saat itu ... Cuishan 
membawa Susu pada abang ketiganya dan abang ketiganya mengenali 
bahwa Yin Susu memang saat dia dilukai oleh Elang Langit ada di 
lokasi kejadian ... tapi Susu juga yang telah menyelamatkan Tai Yan, 
karena itu Susu membunuh banyak orang di biro perjalanan .. namun 
bukan Susu yang melumpuhkan Tai Yan .. 

Cuishan shock mendengar pengakuan Susu .. bahkan Cuishan berniat 
membunuh Susu kalau saja kakak ketiganya tidak menghalangi. Cuishan 
kembali ke ruang tamu dimana tamu masih terus menyalahkan gurunya .. 
Cuishan menitipkan Wuji pada sang guru setelah itu di depan semua 
orang, Cuishan bunuh diri untuk menanggung dosa Susu 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 Wuji mengingat semua 
orang di ruang tamu itu, mereka semua adalah pembunuh Cuishan, 
ayahnya. Setelah sempat mengadu domba para tamu, Yin Susu berpesan 
pada Wuji agar jangan pernah percaya pada wanita karena semakin 
cantik wanita, wanita itu dapat semakin jahat .. setelah 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 bertahan hidup, 
menangani racun dingin itu. Tapi sebelum Wuji mempelajari ilmu 9 
matahari , semua itu tidak akan berguna .. karena itu sang guru 
Wudang berniat membawa Wuji turun gunung Wudang untuk mencari siapa 
yang sekiranya bisa dan mau menyembuhkan Wuji .. mereka berdua naik 
kuda kemana-mana .. 
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Saat itulah sang guru Wudang bertemu orang yang sedang dikejar-kejar 
tentara Mongolia. Sang guru Wudang membantu menyelamatkan, di 
situlah Wuji berkenalan dengan Zhiruo .. Wuji dibawa ke lembah kupu" 
untuk bertemu dengan Paman Hu sementara Zhiruo dibawa ke perguruan 
Ermei ... Wuji berbisah dengan Zhiruo, teman pertamanya .. 

Saat di perjalanan itu, Wuji bertemu dengan Ji Xiafu dari Ermei yang 
sedang bertengkar dengan saudara seperguruannya. Kakak 
seperguruannya mengungkap bahwa dia mengetahui Ji Xiafu menikah 
dengan orang aliran sesat, melahirkan anak walaupun paman keenam 
Wuji dari Wudang sangat mencintainya ... tapi Ji Xiafu 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 Wudang, 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 ilmu pengobatan . 
Wuji melihat lukisan" anatomi tubuh manusia yang tergantung di rumah 
Paman Hu .. Wuji mulai belajar ilmu akupunktur .. 

Hingga suatu hari datang banyak orang ke lembah kupu" dan mengaku 
dilukai oleh Nenek Jin Hua .. Paman Hu menolak mengobati ... dan 
Wuji pun turun tangan .. saat itulah Wuji bertemu Yang 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 lembah pengobatan 
itu .. di sini digambarkan usia mereka tidak beda jauh , Wuji 
terlihat berumur 12 tahun.an sementara Bu Hui berumur 7 atau 8 tahun 
.. 

Wuji tahu dari Ji Xiafu, bahwa Ji Xiafu melarikan diri 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 Xiafu beserta 
beberapa orang lain dilukai oleh Nenek Jin Hua ... mereka semua 
itulah yang saat ini datang ke lembah kupu" dan meminta 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 racun 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 melawan 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 Hui 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 jalan kemana-mana 
sendirian, berdua dengan Wuji .. mereka mirip anak hilang -_- 

 

Cd 2 - Title 4 

Setelah mengalami kejadian aneh", akhirnya Wuji bisa juga 
menyelesaikan pesan Ji Xiafu , mengantarkan Bu Hui menemui Yang 
Xiao. Setelah menyelesaikan tugas .. Wuji memisahkan diri ... dan 
tertangkap oleh seorang Nona dan dibawa pulang ke rumah Nona itu .. 

Di tempat itu, Wuji dijadikan tukang sapu dan diperlakukan dengan 
baik oleh sang Nona, diberikan beberapa baju baru. Wuji sangat 
senang sekali tinggal di rumah itu sebagai tukang sapu .. ternyata 
Wuji salah menilai, Nona itu dan sepupunya suka sekali 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 saja terkait 
dengan golok naga .. semua orang di rumah itu mendadak baik pada 
Wuji .. lebih baik lagi setelah Wuji mengatakan bahwa 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 informasi tentang 
golok naga, Xie Xun dan letak pulau Es Api. Wuji kaget 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 menghubungkan Wuji 
dengan pintu daerah lain .. bener" indah .. ada banyak 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 yang kesakitan, Wuji 
mengobati gorila putih itu dan menemukan setumpuk buku dari dalam 
perut gorila tersebut, setumpuk buku itu adalah edisi lengkap dari 
kitab sembilan matahari ... 

Wuji pun memutuskan untuk mempelajari kitab sembilan matahari 
tersebut :D 

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

Sementara itu di dunia persilatan, 6 aliran kebenaran termasuk 
Wudang dan Ermei merencanakan untuk menghancurkan aliran sesat ... 
di lain pihak, tentara Mongol pun sedang mengatur rencana untuk 
menguasai dataran Cina dibawah pimpinan seorang putri Mongolia yang 
cerdas, Chao Ming ... Mongolia memiliki seorang mata" yaitu Chen Kun 
.. 

 

Cd 2 - Title 6 

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

Sementara itu, si manusia tarzan, Zhang Wuji, setelah 5 tahun di gua 
dan tuntas belajar kitab sembilan matahari memutuskan keluar dari 
gua, tapi kitab itu ditinggalkan di gua .. dikuburkan 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 dalam jurang. Kaki 
Wuji patah .. di situ Wuji berkenalan dengan seorang gadis .. mereka 
saling cerita ... Wuji pun mengaku bernama Chen A Niu pada wanita 
itu .. bahkan Wuji juga menga-- 
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takan bahwa dia bersedia menikahi wanita itu .. wanita itu bernama 
Zhu Er ..  

Wuji dan wanita itu kemudian bertemu rombongan perguruan Ermei .. 

 

Cd 3 - Title 1 

Wuji bertemu teman masa kecilnya, anak tukang perahu, Chow Zhe Ruo, 
Chow Zhe Ruo udah menjadi seumuran dengan Wuji, murid perguruan 
Ermei , tapi begitu cepat sudah pisah lagi .. Wuji melanjutkan 
perjalanan bareng Zhu Er ... melewati berbagai tempat indah .. 
biarpun cerita dan karakter lebih bagus di versi 1986 tapi harus 
diakui bahwa penggambaran view di versi 2009 ini juara .. juara cuma 
di-view aja :-P 

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

Saat itulah rombongan Ermei menemukan mereka .... karena Zhu Er 
melukai Chow Zhi Zhe, pendeta Meijue, ketua perguruan Ermei, berniat 
menuntut balas :D Visual effect saat mereka berantem ini juga bagus 
.. oke .. selain view .. bagus-nya di view dan visual effect .. 

Wuji dan Zhu Er menjadi tahanan perguruan Ermei .. 

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

Saat itu, Wuji juga mendapat kesempatan bertemu paman keenam Wudang, 
Ying Lithing. Wuji baru tahu bahwa keenam perguruan besar termasuk 
Ermei dan Wudang sedang berencana menghancurkan aliran sesat ..  

 

Cd 3 - Title 2 

Saat perjalanan itu juga terungkap bahwa Zhu Er adalah sepupu Wuji, 
Zhu Er adalah anak dari kakak Yin Susu, partai Elang Langit. Wuji 
juga sempat berkenalan dengan Song Qing Shu, anak dari 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 alian sesat .. 
dalam sekejab aja, beberapa aliran sesat sudah menjadi tahanan 
Wudang dan Ermei ... tidak tega melihat itu semua, Wuji berusaha 
menghentikan ulah Meijue ...Wuji mengobati luka semua tahanan aliran 
sesat itu .. melihat ulah Wuji, Meijue menantang Wuji 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 mengejar penculik 
itu ... setelah berjalan siang dan malam, Wuji tetap tidak bisa 
menemukan Zhu Er, Wuji justru bertemu dengan orang gemuk sekali .. 
berwajah lucu .. chubby ... dan orang gemuk itu mengurung 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 siapa 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 keluarga 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 Chen Kun itulah Wuji 
bertemu dengan Bu Hui dan pelayan wanitanya dengan kaki dirantai. 
Yapz .. ini adalah Bu Hui, putri Ji Xiafu yang bertemu dengan Wuji 
di lembah kupu" .. Bu Hui sudah tumbuh menjadi remaja tapi suka 
menyiksa pelayannya .. Wuji mencegah Bu Hui dan mereka bernostalgia 
sebentar .. 

Justru dari pelayan Bu Hui itulah .. Wuji menemukan sebuah ruang 
rahasia yang ada di bawah tempat tidur Bu Hui , Wuji 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 bersama pelayan Bu 
Hui. Lama-lama Wuji merasa bahwa pelayan Bu Hui sangat cantik, nama 
Xiao Zhao .... 

Xiao Zhao terharu karena walaupun dia cuma pelayan Bu Hui, tapi 
sikap Wuji tidak berbeda dan mau menganggap dia sebagai 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 juga terutama aliran 
Ming .. 

Wuji juga menemukan sebuah surat .. 

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

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

 

Cd 3 - Title 5 

Setelah keluar dari ruang rahasia, Wuji dan Xiao Zhao melihat aliran 
kebenaran telah berkumpul untuk menghancurkan aliran 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 menantang satu" 
aliran keberan .. dimulai dari Shaolin .. lanjut dengan 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 membongkar 
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, mengobati mereka semua .. 
aliran" sesat yang terluka .. Justru saat itulah tiba" Wuji diangkat 
menjadi ketua Ming selanjutnya .. 

Karena situasi sedang gawat .. Wuji menerima jabatan ketua tersebut 
lalu mengajak semua berlindung dulu di ruang rahasia .. 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 Wuji, menceritakan 
asal-usul perkenalan dia dengan Xiao Zhao ( kenapa kaki Xiao Zhao 
dirantai ) .. Wuji juga diajak banyak berdiskusi dengan aliran Ming 
yang lain bahkan sang Kakek dari Elang Langit juga membantu dan 
menghapus partai Elang Langit ( Tian Ying ) untuk bersama-sama 
bergabung ke partai Ming .... mendukung Zhang Wuji .. 

Wuji mulai bagi" tugas .. 

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

Saat itulah digambarkan lagi kehidupan Zhao Min sebagai seorang 
putri, manja, suka seenaknya sendiri tapi sangat pintar .. bisa 
mengendalikan Chen Kun .. dari Chen Kun lah, Zhao Min mendengar 
kabar soal kehebatan Zhang Wuji ... kabar terpilihnya Zhang Wuji 
sebagai ketua Ming dan play boy yang mudah menguasai 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 cuma tunduk pada 
sang ayah, sementara Zhao Min sendiri menguasai pendekar" hebat lain 
... semua selalu setia ada di sekitar dia ..  

Zhao Min mulai penasaran pada Zhang Wuji .. 

Wuji sendiri sedang panik saat menemukan paman keenamnya dari Wudang 
lumpuh seperti sang paman ketiga .. dan Bu Hui dengan setia merawat 
Paman keenam Wuji, ga tahu kenapa, Bu Hui merasa terharu melihat 
Paman keenam Wuji sangat mencintai Ji Xiafu, sang ibu .. 

 

Cd 3 - Title 7 

Rombongan Wuji melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Zhao Min 
yang sedang minum teh pelan" di tengah jalan. Wuji penasaran melihat 
Zhao Min memegang pedang langit .. sebentar aja Wuji sudah melihat 
kehebatan Zhao Min yaitu wanita yang sedang menyamar 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 karena merasa aneh 
dengan tingkah laku Zhao Min, Wuji mengajak rombongan partai Ming 
untuk pergi dan meninggalkan tempat itu .. tapi sebelum pergi .. 
Wuji sempat terpesona melihat kecantikan dan kemahiran 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 untuk mengambil 
penawar racun .. Zhao Min sempat beradu kungfu dengan Wuji .. indah 
sekali ... Wuji menang tapi Wuji terperangkap dalam jebakan Zhao Min 
.. ga kehabisan akal .... Wuji menarik Zhao Min ikut juga sehingga 
mereka terperangkap bersama :-D 

Wuji jengkel sekali pada Zhao Min .. dan berusaha dengan 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 berisi perhiasan 
wanita. Wuji justru memasangkan perhiasan itu pada Xiao Zhao .. 

 

********** 

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


