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Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 1Title 1Title 1Title 1    

Cerita dimulai dari pembuatan sebuah golok, bernama golok naga. Baru jadi aja tu golok udah 

jadi rebutan. Ada dua tokoh yang memperkenalkan diri, mereka adalah Yu Daiyan dan Zhang 

Cuishan dari Wu Dang. Konon tandingan dari golok naga adalah cuma pedang langit .. 

Karena ketidaksengajaan, Yu Daiyan dan Zhang Cuishan memiliki golok naga itu dan mereka 

berniat memberikan golok itu sebagai hadiah ulang tahun ... buat sang guru. Mereka berpisah 

dengan tujuan masing-masing .. dan berjanji untuk bertemu di hari ulang tahun sang guru .. 

Tapi Yu Daiyan mendapat masalah dengan kelompok Elang Langit dan terkena jarum nyamuk 

berbisa. Kelompok Elang Langit ingin menukar golok itu dengan penawar tapi kelompok Elang 

Langit curang, ingin membunuh Yu Daiyan, untung salah seorang dari mereka baik .. bersedia 

memberikan penawar ... dan mengantarkan Yu Daiyan ke Wu Dang melalui sebuah biro 

perjalanan .. penolong itu bermarga Yin ..  

Sementara itu Zhang Cuishan berhasil pulang duluan ke Wu Dang dan bertemu dengan enam 

saudaranya. Zhang Cuishan heran karena Yu Daiyan belum juga sampai. Zhang Cuishan 

langsung melapor pada sang guru ... tapi jujur Zhang Cuishan khawatir karena golok naga itu 

dipegang oleh Yu Daiyan, mungkin kah ada masalah .. 

Hari ulang tahun sang guru ke 90 pun tiba. Yu Daiyan belum datang juga. Zhang Cuishan 

pergi mencari .. marga Yin menolong Yu Daiyan sekali lagi di tengah perjalanan menuju Wu 

Dang .. saat itulah si marga Yin ini bertemu dengan Zhang Cuishan yang panik menolong Yu 

Daiyan .. 

Zhang Cuishan membawa Yu Daiyan pulang ke Wu Dang .. Yu Daiyan masih hidup tapi terluka 

parah. Sang guru turun tangan sendiri, berusaha menolong, tapi luka itu sangat parah .. 

Zhang Cuishan sedih dan tidak tahu harus marah pada siapa .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 2Title 2Title 2Title 2    

Pertama .. Zhang Cuishan marah pada biro perjalanan yang mengantar Yu Daiyan. Untung 

sang guru bijaksana dan mau mendengarkan cerita dari biro perjalanan itu bahwa waktu 

diantar pada mereka pun, Yu Daiyan sudah lumpuh dan terluka, bahkan menceritakan mereka 

dengan marga Yin itu .. persoalan menjadi sangat rumit dan belum ketahuan salah siapa .. 

Mereka menuduh itu ulah Shaolin. Sang guru pun menceritakan masa lalu perselisihan dia 

dengan Shaolin. Sang guru waktu muda bertemu dengan Guo Xiang yang berniat selamatkan 
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seorang biksu .. Guo Xiang adalah putri dari pendekar Guo Jing dan Huang Rong .. ternyata 

Guo Xiang sedang mencari kabar tentang Yang Guo .. 

Guo Xiang sampai di perguruan Shaolin. Semua bertengkar untuk memperebutkan sebuah 

biksu yang dirantai bola besi, biksu yang diselamatkan oleh Guo Xiang. Biksu itu ternyata 

bukan orang lemah, malah memiliki tenaga dalam tinggi. Biksu sakti itu adalah guru dari sang 

guru Wu Dang .. 

Sang guru Wu Dang jadi dekat dengan Guo Xiang sejak gurunya membawa lari mereka dari 

Shaolin. Mereka menjadi semakin dekat saat biksu sakti itu wafat .. dan hari itu juga, sang guru 

Wu Dang diusir dari Shaolin. Setelah mengubur biksu sakti .. sang guru Wu Dang berpisah 

dengan Guo Xiang ... sang guru Wu Dang mendirikan Wu Dang sedangkan Guo Xiang 

mendirikan perguruan Ermei ... 

Setelah mendengar cerita .. Zhang Cuishan jadi ragu .. benarkah Shaolin ? Atau jangan-jangan 

Yu Daiyan dilukai oleh orang yang menginginkan golok naga ?? 

 

Cd 1Cd 1Cd 1Cd 1    ----    Title 3Title 3Title 3Title 3    

Sang guru secara khusus mengajari Zhang Cuishan kaligrafi karena dari tujuh murid, Zhang 

Cuishan paling menaruh minat pada kaligrafi. Zhang Cuishan meminta izin pada sang guru 

untuk mencari siapa yang telah membuat Yu Daiyan menjadi separah itu .. hidup tapi tak bisa 

bergerak .. 

Zhang Cuishan bertemu dengan kepala biro perjalanan di rumah makan. Zhang Cuishan 

beradu mulut dan tetap berusaha melampiaskan kekesalan pada biro perjalanan itu. Setelah 

itu , Zhang Cuishan melanjutkan perjalanan mencari marga Yin yang telah mengantarkan 

Daiyan ke biro perjalanan .. 

Saat itulah Zhang Cuishan dijebak. Biro perjalanan dihancurkan oleh si marga Yin dengan 

mengatasnamakan namanya. Zhang Cuishan marah karena merasa difitnah dan pergi 

mengejar marga Yin itu . Zhang Cuishan bertemu dengan marga Yin itu .. dan terang"-an si 

marga Yin itu mengaku bahwa memang dia yang telah membunuh semua orang penginapan 

itu, dan memfitnah Zhang Cuishan .. 

Zhang Cuishan tersentuh mendengar cerita sebenarnya dari si marga Yin itu. Si marga Yin 

sampai terluka demi untuk melindungi Daiyan dan sebenarnya marga Yin itu membunuh 

orang" itu karena jengkel ... biro itu dianggap gagal melindungi Daiyan dengan baik .. 
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Zhang Cuishan menolong mengobati marga Yin itu .. mereka berkenalan, marga Yin itu 

bernama Yin Susu .. Yin Susu adalah pimpinan kelompok Elang Langit ..  

Sementara itu perguruan Wu Dang dihebohkan oleh rumor rentetan pembunuhan yang 

dilakukan oleh Zhang Cuishan .. 

Zhang Cuishan pergi bersama Yin Susu .. naik kapal laut untuk datang ke sebuah pameran 

golok naga. Zhang Cuishan berniat mencari pelaku yang telah melukai Daiyan. Pameran itu 

diselenggarakan oleh kelompok Elang Langit .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 4Title 4Title 4Title 4    

Zhang Cuishan datang di pertemuan kelompok Elang Langit . Yin Susu sebagai pimpinan 

kelompok Elang Langit, mengundang Zhang Cuishan untuk duduk bareng dia karena 

perguruan Wudang sangat tersohor dimana-mana. Pameran itupun dimulai .. golok naga 

diperlihatkan .. dan seperti biasa .. langsung jadi rebutan .. hingga datang Xie Xun .. si Singa 

Berambut Emas .. 

Xie Xun dengan mudah merebut golok naga itu bahkan tak segan membunuh siapa saja yang 

menentang dia di pameran itu. Zhang Cuishan kagum melihat kehebatan Xie Xun .. mereka adu 

tanding .. Cuishan menantang Xie Xun untuk adu tanding kaligrafi ... dan saat itulah Xie Xun 

juga mengagumi kehebatan Zhang Cuishan .. 

Xie Xun memaksa Zhang Cuishan dan Yin Susu untuk pergi bareng dia, mereka berdua harus 

naik perahu bareng Xie Xun. Mereka bertiga pun berlayar tanpa tahu hendak kemana . Xie Xun 

membawa Yin Susu dan Zhang Cuishan ke sebuah pulau terpencil .. Xie Xun berencana 

mengungkap rahasia golok naga di pulau terpencil itu dan memaksa Zhang Cuishan dan Yin 

Susu ikut dengan dia .. 

Hehe .. 

Bahu-membahu sepanjang perjalanan , dan sama-sama menjaga jarak dari Xie Xun yang aneh, 

membuat Zhang Cuishan dan Yin Susu saling suka .. mereka pun menjadi sepasang kekasih .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 5Title 5Title 5Title 5    

Xiu Xun, Zhang Cuishan dan Yin Susu terdampar di kutub utara , meninggalkan dataran Cina 

jauh sekali. Pulau es itu sangat dingin dan terpencil dan yang ada cuma mereka bertiga .. 
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Saat bertarung .. Yin Susu membutakan kedua mata Xie Xun !!! Emosi Xie Xun sangat tidak 

stabil .. Yin Susu dan Zhang Cuishan memutuskan untuk hidup terpisah ... mereka pergi ke 

sebuah pulau penuh api .. berlawanan dengan pulau es tadi .. di sini sama sekali tidak dingin ..  

Yin Susu menceritakan jati dirinya pada Zhang Cuishan bahwa mereka berasal dari dua aliran 

berbeda , Yin Susu dari aliran hitam sedangkan Zhang Cuishan dari aliran putih .. tapi Zhang 

Cuishan tak permasalahan karena dia sudah terlanjur suka pada Yin Susu .... bahkan jika Yin 

Susu kelak masuk neraka, Zhang Cuishan rela keluar dari surga menuju neraka .. 

Sudah terpisah jauh pun .. mereka masih bertemu Xie Xun, rupanya mereka sama-sama 

terdampar di pulasu Es dan Api .. Zhang Cuishan dan Yin Susu tadi itu cuma berputar-putar 

saja .. 

Ya sudah, tak ada pilihan .. mereka terpaksa harus hidup bertiga di pulau itu ... berkali-kali Yin 

Susu ingin membunuh Xie Xun, tapi dihalango oleh Zhang Cuishan dan diajari untuk 

memaafkan dan tidak cari-cari masalah .. lebih baik hidup damai saja .. awalnya susah hidup 

dengan orang temperamen macam Xie Xun .. lama-lama terbiasa juga .. 

Bahkan Xie Xun juga yang telah menikahkan Zhang Cuishan dengan Yin Susu .. Yin Susu 

bersumpah bahwa dia akan mengikuti Zhang Cuishan menjadi orang baik dan tidak akan 

membunuh lagi .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 6Title 6Title 6Title 6    

Tak terasa .. 

Yin Susu mengandung anak Zhang Cuishan. Waktu berjalan cepat dan tak terasa anak Yin 

Susu dan Zhang Cuishan telah lahir .. anak laki-laki .. 

Anak laki-laki itu diberi nama Zhang Wuji sesuai dengan nama anak Xie Xun yang telah wafat 

bersama seluruh keluarganya .. semua dibantai oleh guru Xie Xun .. pantesan aja dia jadi 

gangguan jiwa, emosi tidak stabil .. masa lalu dia ternyata suram .. 

Yin Susu meminta agar Xie Xun bersedia menjadi ayah angkat Zhang Wuji , itu berarti Wuji 

memiliki dua marga yaitu marga " Zhang " dan marga " Xie " .. hari itu juga Zhang Cuishan dan 

Yin Susu mengangkat Xie Xun sebagai saudara .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 7Title 7Title 7Title 7    
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Jauh di sana .. perguruan Wudang ingin melamar perguruan Ermei. Saudara keenam Cuishan 

jatuh hati pada Nona Ji Xiafu dari perguruan Ermei. Sang guru sudah setuju tapi meminta Ji 

Xiafu melakukan tugas terakhir sebelum menikah ... tapi justru saat melakukan tugas itu ... Ji 

Xiafu berkenalan dengan Yang Xiao .. di situlah Ji Xiafu mengalami musibah .. Yang Xiao 

menodai Ji Xiafu .. kemudian mereka memutuskan hidup bersama .. 

Sama seperti nasib Zhang Cuishan dan Yin Susu , aliran putih bertemu dengan aliran hitam .. 

Ji Xiafu  setelah mengetahui bahwa Yang Xiao dari aliran hitam, dia memutuskan untuk pulang 

ke perguruan Ermei. Ji Xiafu dicalonkan untuk menjadi Ketua dan misi utama ketua adalah 

menghancurkan aliran hitam .. Ji Xiafu kaget tapi tak bisa membantah ... dia merahasiakan 

pertemuannya dengan Yang Xiao dari perguruan Ermei .. 

Balik lagi pada kisah Zhang Cuishan dan Yin Susu .. 

Wuji sudah berusia anak-anak sekarang, kira-kira 10 tahun :-D Wuji hidup bahagia bersama 

kedua orang tua dan ayah angkatnya, Xie Xun .. 

Balik lagi ke kisah Ji Xiafu .. anak perempuannya sudah lahir .. anak perempuan itu anak Ji 

Xiafu dengan Yang Xiao ... anak perempuan itu diungsikan ke desa .. sepertinya masih 

dirahasiakan .. 

 

Cd 1 Cd 1 Cd 1 Cd 1 ----    Title 8Title 8Title 8Title 8    

 

Ji Xiafu kembali lagi ke perguruan Ermei setelah membesarkan anaknya, ternyata selama ini 

dia menunda pernikahannya dengan saudara keenam Wudang .. semua itu masih rahasia ..,, 

sampai akhirnya guru Ji Xiafu mendesaknya untuk menikah ..  

Ji Xiafu mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dan mengatakan bahwa dia ingin mengabdi 

selamanya di perguruan Ermei .. saudara keenam Wudang itu pun patah hati dengan 

penolakan Ji Xiafu yang tiba-tiba .. 

Balik lagi ke pulau kecil .. Xie Xun mengusulkan untuk membuat perahu .. setelah dipelajari, 

ada arah-arah angin tertentu yang bisa membawa mereka kembali ke dataran Cina. Mereka 

mulai membuat perahu .. 

Zhang Cuishan, Yin Susu dan Wuji naik perahu tapi Xie Xun menolak untuk ikut. Mereka 

berusaha membujuk Xie Xun tapi gagal ... mereka sekeluarga pergi sendiri ke dataran Cina .. 
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Saat di tengah perjalanan ada badai . Mereka sekeluarga diselamatkan oleh sekelompok 

nelayan di desa laut naga. Wuji sangat bersemangat karena untuk pertama kali dia mengenal 

nasi. Yin Susu sangat cemas, bagaimanapun dia dan Zhang Cuishan berbeda aliran .. sangat 

bertentangan .. mereka sempat berniat untuk tinggal di desa nelayan .. ga ikut campur lagi 

dengan urusan dunia persilatan .. 

Tapi walaupun begitu .. Zhang Cuishan sangat merindukan Wudang .. Yin Susu setuju mereka 

mengunjungi Wudang sebentar .... tapi setelah 10 tahun pergi mereka tidak tahu bahwa 

masalah dunia persilatan menjadi demikian rumit semenjak kepergian mereka dan hilangnya 

golok naga .. 

Wudang dan Elang Langit menjadi saudara .. hal itu ditentang semua orang .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 1Title 1Title 1Title 1    

Masalah menjadi rumit saat semua orang ribut mencari Xie Xun. Zhang Cuishan dan Yin Susu 

berusaha menutupi .. mereka sepakat untuk bertemu 3 bulan mendatang di Wudang untuk 

membahas lagi masalah ini .. 

Zhang Cuishan dan Yin Susu tidak bisa tenang .. sebelum menuju Wudang, mereka mampir 

dulu ke aliran Elang Langit, tempat ayah Yin Susu berada. Tapi Yin Susu tetap merahasiakan 

keberadaan Xie Xun bahkan dari sang ayah .. mereka menjaga janji mereka pada Xie Xun .. 

Wuji sangat bahagia tinggal di Elang Langit ... begitu pula Zhang Cuishan dan Yin Susu ... tapi 

mereka tidak bisa lama-lama, mereka harus bereskan urusan mereka di Wudang ..  

Yin Susu membelikan Wuji sebuah permen .. 

Mereka lanjutkan perjalanan menuju Wudang .. saat di tengah perjalanan ... Wuji hilang diculik 

orang .. dan walaupun dipukul oleh penculik itu .. Wuji tetap tidak mengatakan dimana Xie Xun 

berada , seperti juga Zhang Cuishan dan Yin Susu .. Wuji merahasiakan keberadaan Xie Xun .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 2Title 2Title 2Title 2    

Zhang Cuishan dan Yin Susu sampai juga di Wudang. Saat Zhang Cuishan mengatakan ingin 

menemui Yu Daiyan .. Yin Susu merasa takut .. Yin Susu belum cerita pada Zhang Cuishan ... 

Daiyan dilukai oleh kelompok Elang Langit, lebih tepatnya dilukai oleh kakak Yin Susu, 
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walaupun Yin Susu juga yang telah menyelamatkan Daiyan ( marga Yin ) tapi Yin Susu tetap 

merasa bersalah terutama pada Zhang Cuishan .. 

Seperti halnya Zhang Cuishan disambut baik di Elang Langit, Yin Susu juga disambut baik di 

Wudang ..  

Tibalah hari ulang tahun ke 100 sang guru Wudang .. semua undangan telah datang termasuk 

yang tidak diundang, Yap, orang" yang berambisi ingin mengorek keberadaan Xie Xun dan 

golok naga dari Zang Cuishan dan Yin Susu juga datang ke acara ulang tahun sang guru 

Wudang .. 

Hari itu .. Yin Susu bertemu dengan Yu Daiyan .. dan Daiyan pun mengenali bahwa Yin Susu 

dari kelompok Elang Langit .. bahwa Yin Susu juga ada saat kakak Yin Susu melukai dia .. 

walaupun setelah itu Yin Susu juga penolong dia .. rada" rumit .. 

Tapi demi kebahagiaan Zhang Cuishan .. tampaknya Yu Daiyan udah memaafkan Yin Susu, 

tapi Yin Susu ingin berkata jujur termasuk pada Zhang Cuishan .. Zhang Cuishan marah pada 

Yin Susu .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 3Title 3Title 3Title 3    

Masalah menjadi semakin rumit .. semua tamu mendesak Zhang Cuishan untuk mengatakan 

keberadaan Xie Xun tapi Zhang Cuishan tetap diam ... bahkan Zhang Cuishan memutuskan 

untuk bunuh diri di depan semua orang demi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Yin 

Susu .. 

Saat itulah Wuji datang. Melihat Zhang Cuishan bunuh diri, Yin Susu pun memeluk Wuji dan 

mengucapkan pesan terakhir bahwa Wuji harus mengingat wajah semua orang di ruangan itu, 

semua orang itu yang memaksa ayahnya bunuh diri .. Yin Susu menasehati Wuji agar berhati-

hati pada wanita, semakin cantik wanita itu, dia akan semakin penuh tipu muslihat .. saat itulah 

Yin Susu juga bunuh diri di hadapan Wuji mengikuti Zhang Cuishan .. 

Wuji shock melihat kedua orang tuanya meninggal di ruangan itu .. dan marah pada semua 

orang !!! Perguruan Wudang berduka .. semua tamu diminta untuk pulang .. tapi lalu mereka 

sadar bahwa selama diculik ternyata Wuji telah dilukai dengan tapak sakti .. semua berusaha 

selamatkan Wuji .. 
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Wuji berkenalan dengan Zhou Zhiruo, seumuran dengan dia. Zhou Zhiruo tahu Wuji sedang 

terluka dan sang guru Wudang membawa kesana kemari untuk bisa sembuhkan dia .. 

Zhou Zhirou dibawa ke perguruan Ermei ... sementara Wuji dibawa ke aliran hitam untuk 

disembuhkan. Jujur kadang aq ga ngerti, aliran hitam memang jahat .. tega membunuh .. tapi 

juga penolong, sedangkan aliran putih memang tidak membunuh tapi juga tega tidak menolong 

orang lain .. 

Wuji disembuhkan oleh Paman Hu, tabib di lembah kupu-kupu. Bukan cuma disembuhkan tapi 

juga diajari ilmu pengobatan .. ilmu akupunktur .. 

Sampai Wuji dewasa .. Wuji tumbuh besar di lembah kupu-kupu, dibesarkan oleh Paman Hu .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 5Title 5Title 5Title 5    

Wuji jadi tampan. Tapi racun dinginnya belum bisa disembuhkan secara total :-D Wuji banyak 

baca buku pengobatan di rumah Paman Hu .. dan belajar banyak ilmu pengobatan .. bahkan 

saat Paman Hu sakit cacar yang sangat menular .. Wuji tetap setia dan berusaha cari cara 

untuk sembuhkan Paman Hu .. 

Hingga datang banyak orang ke lembah kupu-kupu, mereka semua dilukai oleh bunga emas. 

Ini termasuk Ji Xiafu, Wuji mengenali Ji Xiafu yang juga hadir saat kedua orang tuanya 

dibunuh .. di hari ulang tahun guru Wudang .. Wuji berniat menolong Ji Xiafu .. 

Atas persetujuan Paman Hu, Wuji pun menolong mereka semua dengan ilmu pengobatannya .. 

termasuk mengobati Ji Xiafu .. tapi terjadi musibah, setelah ditolong Wuji semua justru menjadi 

bertambah parah .. Wuji pun meminta pertolongan Paman Hu ... ilmu pengobatan dia 

bertambah lagi setelah mendapat ajaran baru dari Paman Hu .. 

Rupanya di masa lalu .. Paman Hu memang memiliki masalah dengan Nenek bunga emas .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 6Title 6Title 6Title 6    

Paman Hu dan istrinya berniat melarikan diri dari Nenek Bunga Emas, tapi sebelumnya Wuji 

diwarisi sebuah buku yang berisi ilmu pengobatan Paman Hu .. buku itu ditulis sendiri oleh 

Paman Hu khusus untuk Wuji pelajari .. 
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Saat itulah Nenek Bunga Emas datang .. Nenek Bunga Emas cuma menemui ada Wuji dan Ji 

Xiafu di Lembah Kupu-Kupu .. belum itu saja, rombingan Perguruan Ermei juga datang 

menemui Ji Xiafu .. ketua perguruan Ermei sekarang ternyata adalah murid langsung dari Guo 

Xiang, bukan itu saja rupanya pedang langit tandingan golok naga itu disimpan di Perguruan 

Ermei .. biarpun guru Ermei adalah murid langsung Guo Xiang, tapi karakternya beda banget 

ama Guo Xiang .. guru Ermei ini aneh dan sombong .. bahkan tega membunuh Ji Xiafu ... 

tapi Zhang Wuji coba selamatkan Bu Hui, putri haram Ji Xiafu dengan Yang Xiao .. sebelum 

meninggal, Ji Xiafu menitipkan Bu Hui pada Wuji dan meminta tolong agar Wuji membantu Bu 

Hui menemukan sang ayah, Yang Xiao .. 

Zhang Wuji membawa Bu Hui dan di tengah perjalanan itu dia bertemu Paman Hu dan istrinya 

yang sudah meninggal gara" ulah Nenek Bunga Emas , Wuji menguburkan mereka dan 

menemukan kitab racun milik istri Paman Hu .. Wuji simpan kitab itu di balik bajunya bersama 

dengan kitab pengobatan warisan Paman Hu .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 7Title 7Title 7Title 7    

Sepanjang perjalanan banyak rintangan, Wuji cuma bisa ilmu pengobatan .. tidak begitu bisa 

kungfu sampai akhirnya Wuji menemukan Yang Xiao .. Wuji senang dan segera menitipkan Bu 

Hui pada Yang Xiao .. 

Setelah menunaikan amanahnya .. Wuji berencana kembali ke Wudang .. tapi dia masih juga 

mendapat rintangan, tangan Wuji digigit anjing .. Wuji berkenalan dengan Zhu Jiuzhen .. Wuji 

suka pada kecantikan Zhu Jiuzhen .. tapi saat itulah Wuji tahu bahwa cantik belum tentu 

berhati baik .. bersama sepupunya ... 

Zhu Jiuzhen tega mem-bully Wuji yang tidak pandai kungfu .. 

Tapi Wuji tetap suka .. apalagi saat Zhu Jiuzhen dihukum ayahnya untuk merawat dia. Wuji 

mengajari Zhu Jiuzhen kaligrafi, ilmu ini didapat dari Zhang Cuishan. Wuji terkejut karena 

keluarga Zhu Jiuzhen ternyata memandang tinggi sang ayah, Zhang Cuishan karena Zhang 

Cuishan pernah menolong mereka .. mereka tidak tahu bahwa Zhang Wuji adalah anak Zhang 

Cuishan .. Wuji juga tidak berniat memberi tahu jati dirinya .. yang ada Wuji justru semakin 

kagum pada ayahnya .. 

 

Cd 2 Cd 2 Cd 2 Cd 2 ----    Title 8Title 8Title 8Title 8    



 

Page 10 of 27 

 

Saat keluarga Zhu Jiuzhen mengaku telah menangkap Xie Xun, Wuji kembali terkejut karena 

orang yang ditangkap keluarga Zhu Jiuzhen itu sama sekali bukan  Xie Xun .. saat itulah 

identitas Wuji terbongkar, dia mengakui Xie Xun adalah ayah angkatnya .. dia juga mengakui 

bahwa dirinya adalah putra dari Zhang Cuishan .. 

Tapi Wuji ceroboh ... dia mengatakan pada keluarga Zhu Jiuzhen bahwa Xie Xun ada di Pulau 

Es-Api .. dan Wuji pun semakin dekat dengan Zhu Jiuzhen. Mereka berteman dekat dan Wuji 

senang sekali pada Zhu Jiuzhen ... tapi Wuji akhirnya tahu bahwa keluarga Zhu Jiuzhen juga 

bukan orang baik ... mereka sama seperti yang lain, berencana menangkap Xie Xun di Pulau 

Es-Api .. Wuji pun belajar bahwa memang ibunya benar bahwa wanita cantik belum tentu 

berhati baik .. Wuji ingat pesan sang ibu bahwa jika besar nanti, Wuji tidak boleh percaya pada 

wanita karena semakin cantik seorang wanita dapat semakin jahat dan semakin mudah 

berbohong ... Hehe ... ibunya sendiri, Yin Susu, adalah pembunuh dan pembohong ulung .. 

Saat melarikan diri dari keluarga Zhu Jiuzhen itulah .. Wuji masuk ke dalam sebuah gua yang 

sangat indah .. hingga dia bertemu dengan seekor gorila yang menyimpan sebuah buku di 

badannya .. Wuji mempelajari buku itu .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 1Title 1Title 1Title 1    

Wuji tinggal di gua, kebanyakan baca buku, ilmu kungfu dan tenaga dalamnya jadi hebat tapi 

karena tidak bisa merawat diri, penampilannya jadi berantakan. Setelah selesai mempelajari 

semua buku .. Wuji berniat keluar dari gua setelah 5 tahun .. ternyata itu adalah kitab Jiuyang 

yang telah lama hilang ..  

Wuji jatuh dari jurang, kakinya patah. Wuji bertemu lagi dengan seorang gadis . Gadis itu 

berwajah buruk, ketus, tapi baik .. mau membawakan makan Wuji dan juga baju ganti selama 

Wuji ga bisa ngapa"in karena patah kaki, bahkan bersedia membalaskan dendam Wuji yang 

tangannya digigit oleh Zhu Jiuzhen .. Gadis itu tega membunuh Zhu Jiuzhen .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 2Title 2Title 2Title 2    

Gadis itu meminta Wuji untuk menikahinya. Tapi Wuji merahasiakan namanya, dia tidak 

mengaku kalau dia itu Zhang Wuji , Wuji mengaku bernama Zheng Aniu. Wuji setuju" aja untuk 

menikahi gadis itu .. Wuji memanggil gadis itu dengan sebutan Zhu'er .. 
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Setelah itu Wuji bertemu dengan Zhiruo, anak tukang perahu yang telah belajar di perguruan 

Ermei. Zhu'er agak cemburu melihat kedekatan Wuji dengan si Zhiruo, apalagi mereka 

memiliki masa kecil bersama .. kenangan sebelum Wuji dibawa ke lembah kupu-kupu .. Wuji 

dan Zhu'er memutuskan berjalan bersama dengan rombongan perguruan Ermei .. menuju 

Guang Ming Peak, Wuji ingin menemui paman"-nya dari Wudang yang juga akan kumpul di 

sana .. 

Hehe .. Wuji ini rada" play boy ternyata .. 

Wuji sudah sangat dekat dengan paman"-nya tapi dia belum membuka identitasnya. Wuji juga 

bertemu dengan Qingshu, anak dari saudara pertama Wudang, sebaya dengannya dan 

sepertinya suka pada Zhiruo .. 

Penampilan Wuji rada berantakan setelah 5 tahun terkurung di gua, wajar saja kalau semua 

tidak memperhatikan. Kecuali Zhiruo, pada Zhiruo, Wuji berani mengakui jati dirinya serta 

mengungkap kenangan masa kecil mereka di atas perahu .. 

Wuji bercerita bahwa dia mengubah namanya menjadi Zheng Aniu agar orang" tidak lagi 

mengejar dia cuma untuk menanyakan keberadaan Xie Xun. Pada Zhiruo .. Wuji bisa cerita 

jujur karena merasa dekat sejak kecil .. Qingshu cemburu melihat perhatian Zhiruo pada Wuji .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 3Title 3Title 3Title 3    

Wuji sudah membersihkan diri dan menjadi tampan. Tapi dia tetap merahasiakan identitasnya. 

Saat di Guang Ming Peak .. Wuji bertemu juga dengan kelompok Elang Langit .. gimanapun 

Wuji adalah anak Zhang Cuishan dari Wudang dan Yin Susu dari Elang Langit .. melihat aliran 

putih dan aliran hitam bertengkar .. Wuji jadi agak bingung .. dan berusaha menengahi agar 

mereka tidak saling membunuh .. 

Guru Ermei, Miejue berusaha melawan Wuji. Tapi Wuji berhasil mengalahkannya, semua jadi 

menyadari bahwa tenaga dalam Wuji sangat tinggi. Saat itulah Wuji mengetahui bahwa Li / 

Zhu'er adalah anak Yin Yiewang, dimana Yin Yiewang adalah kakak Yin Susu .. saat Yin 

Yiewang ingin merebut Zhu'er ... Zhu'er ditolong orang dan Wuji berusaha mengejar mereka .. 

Zhu'er ditangkap oleh Raja Kelelawar Hijau, Wei Yixiao. Saat itulah Nenek Bunga Emas, guru 

Zhu'er datang menolong. Ternyata mereka juga jahat .. mereka juga berniat menangkap Xie 

Xun dan kabar bahwa Xie Xun berada di Pulau Es-Api sudah menyebar kemana-mana 

rupanya .. 
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Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 4Title 4Title 4Title 4    

Bener" seru .. 

Aliran putih belum menyerah, masih terus ingin menyerang aliran hitam dan saling 

membunuh. Wuji tertangkap dan sekarang ada di aliran hitam. Tapi dia tetap belum 

membongkar identitasnya .. Wuji bertemu dengan Cheng Kun, orang yang tega membunuh 

keluarga ayah angkatnya, Xie Xun .. Wuji menjadi sangat marah dan ingin membunuh Cheng 

Kun .. Wuji mengejar Cheng Kun ... hingga dia bertemu dengan Bu Hui dan pelayannya yang 

kakinya dirantai ..  

Ga disangka Bu Hui tumbuh dengan karakter yang jutek dan berulang kali dia ingin 

membunuh pelayannya, Wuji berkali-kali coba selamatkan pelayan itu. Setelah hanya tinggal 

Wuji dan pelayan itu, pelayan itu menunjukkan jalan rahasia pada Wuji .. jalan rahasia itu ada 

di bawah tempat tidur Bu Hui .. di tempat itulah Cheng Kun berada .. Cheng Kun menjebak Wuji 

dan pelayan itu agar tidak bisa keluar lagi .. 

Saat dikurung bersama dengan pelayan Bu Hui itulah, Wuji menemukan bubuk mesiu dan 

beberapa senjata tajam. Mereka berkenalan, pelayan Bu Hui itu mengaku bernama Zhao. Zhao 

terharu melihat sikap Wuji yang baik padanya walaupun dia seorang pelayan .. 

Saat terkurung di ruang rahasia itu, Wuji menemukan surat wasiat ketua Ming yang meninggal 

dadakan dan menyebabkan perguruan Ming terpecah belah. Ming adalah perguruan tempat 

Yang Xiao dan Bu Hui berada. Termasuk aliran hitam juga, sama dengan Elang Langit .. Wuji 

jadi dekat dengan Zhao ... Hehe bener" play boy dan mudah dekat dengan wanita :-P 

Wuji belajar teknik pembalikan Gan Kun yang tersimpan di ruang rahasia itu .. karena Wuji 

sudah pernah belajar teknik Jiuyang ,, buat dia teknik pembalikan Gan Kun terasa mudah .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 5Title 5Title 5Title 5    

Aliran hitam dan putih sudah berhadapan kembali dan sekali lagi bertanding. Ini bahkan 

sudah sampai tahap kritis, anak buah mereka sudah mati semua ... tersisa cuma pemimpin-

pemimpin dari aliran hitam. Saat itulah Wuji datang .. dan seperti biasa Wuji bingung harus 

memihak siapa saat sang kakek dari kelompok Elang Langit bertanding dengan Paman"-nya 

dari Wudang .. 

Wuji menolong kelompok hitam yang telah terdesak dan dia masih saja mengaku bernama 

Zheng Aniu. Wuji berusaha mendamaikan mereka. Wuji sangat cepat belajar, gerakan jurus 
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yang baru saja dilihatnya dapat ditiru dengan mudah .. dengan tenaga dalamnya yang hebat .. 

Wuji dapat mengalahkan mereka dari aliran putih satu per satu .. 

Wuji kembali harus berhadapan dengan guru Meijue dari kelompok Ermei beserta pedang 

langitnya. Tapi dengan mudah Wuji merebut pedang itu, Wuji mengembalikan pedang langit 

pada Zhiruo .. ga disangka Zhiruo malah tega menusuk Wuji .. Wuji kecewa pada Zhiruo .. 

Dalam keadaan terluka, Wuji harus melawan pertandingan terakhir melawan Song Qingshu, 

anak paman pertamanya di perguruan Wudang. Wuji belum juga membongkar identitasnya 

dan dengan mudah Wuji bisa kalahkan Qingshu. Saat Paman keenamnya dari Wudang ingin 

membunuhnya, Wuji baru membongkar identitasnya ..  

Wuji memilih tinggal di aliran Ming untuk sembuhkan luka .. dan semua berlutut pada Wuji 

untuk berterima kasih. Zhao merawat Wuji dengan baik hingga sembuh 60 - 70 % .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 6Title 6Title 6Title 6    

Wuji diangkat menjadi ketua Ming. Karena terdesak dan untuk selamatkan banyak orang, Wuji 

bersedia mengambil alih sebagai pimpinan aliran Ming dan perintah pertama Wuji adalah 

membakar markas dan meminta semua berlindung di ruang rahasia .. 

Wuji meminta Yang Xiao untuk mengajari dia sejarah aliran Ming. Saat semua sudah pulih, 

Wuji mengizinkan mereka keluar untuk balas dendam. Wuji adala h tipe leader muda yang 

bijaksana, dia memimpin mereka semua agar hanya m engambil tanah mereka dan 

mengusahakan agar tidak jauh banyak korban .. setelah merebut tanah mereka .. Kakek Wuji 

membubarkan kelompok Elang Langit dan bergabung dengan aliran Ming .. 

Wuji berniat kembali ke pulau Es - Api untuk menjemput Xie Xun karena menurut surat wasiat 

ketua Ming terdahulu, Xie Xun lah yang berhak menjadi ketua aliran Ming kalau saja tidak 

dikacaukan oleh Cheng Kun .. 

Saat dalam perjalanan itulah Wuji bertemu dengan paman keenam dari kelompok Wudang 

yang dibuat lumpuh seperti paman ketiganya dengan jurus jari kingkong. Jari kingkong itu 

adalah keahlian Shaolin .. dalam keadaan begitu .. Bu Hui merawat paman keenam Wuji, 

berkali-kali paman keenam Wuji memanggil Bu Hui dengan nama Xiafu, mendengar itu Yang 

Xiao merasa bersalah .. saat muda Yang Xiao - lah yang telah menodai Xiafu hingga lahir Bu 

Hui, padahal saat itu Xiafu sudah bertunangan dengan paman keenam Wuji .. 
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Bu Hui terharu melihat paman keenam Wuji sangat mencintai sang ibu dan rela merawat 

paman keenam Wuji dengan tulus .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 7Title 7Title 7Title 7    

Wuji berniat pergi ke Shaolin, untuk menanyakan masalah Shaolin apa hingga menyerang 

sang paman. Saat Wuji bergerak menuju Shaolin bersama aliran Ming itulah Wuji bertemu 

dengan seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki mirip Yin Susu .. lebih mengejutkan 

lagi wanita itu membawa pedang langit .... dan tidak segan meminta pengawalnya membunuh 

siapapun yang menentang dia .. 

Mereka berkenalan. Zhao Min adalah nama gadis yang menyamar sebagai laki-laki itu. Wuji 

membawa rombongan aliran Ming berkunjung ke rumah Zhao Min dan tidak menolak saat 

dijamu makan. Wuji terus terang menanyakan bagaimana Zhao Min bisa memiliki pedang 

langit ... Zhao Min meninggalkan pedang langit untuk diperiksa ternyata pedang itu palsu .. 

terbuat dari kayu .. dan saat merasa Zhao Min memiliki niat tidak baik , Wuji mengajak 

rombongan untuk pergi meninggalkan tempat itu .. 

Zhao Min meracuni mereka semua, untung Wuji tahu penawarnya. Wuji bertarung dengan 

Zhao Min dan masuk perangkap Zhao Min. Terhadap Zhao Min untuk pertama kalinya Wuji 

tidak bersikap baik .. tidak menggoda ala play boy seperti biasa dan malah marah" terus 

karena merasa jengkel dijebak Zhao Min .. mengelitik kaki Zhao Min agar dibebaskan dari 

ruang jebakan .. Zhao Min akhirnya membebaskan Wuji .. 

Belum itu saja, Zhao Min mengirimkan kado berupa kotak emas pada Wuji. Kotak emas itu 

berisi jepit Zhao Min ... Wuji malah menyerahkan jepit itu pada Zhao .. tak terasa Wuji sampai 

juga di Shaolin .. tapi keadaan Shaolin sangat berantakan dan sepi sunyi .. di balik patung" 

Buddha yang tersisa tertulis " Musnahkan Shaolin lalu Wudang baru kemudian aliran Ming 

berkuasa " .. itu adalah fitnah untuk kelompok Ming ... tapi lebih penting lagi itu berarti 

Wudang sedang dalam bahaya, Wuji mengajak Raja Kelelawar Wei mengunjungi Wudang .. di 

tengah jalan Wuji diserang untung Raja Kelelawar Wei coba mengatasi .. 

Tapi saat Wuji datang ke Wudang, semua orang belum pulang sejak serbuan di Guang Ming 

Peak, cuma tersisa paman ketiga mereka, Yu Daiyan dan sang guru Wudang, guru Zhang. Wuji 

ada di situ dan sekali lagi dia menyamar dan berpakaian seperti murid Wudang rata" .. mirip 

pendeta .. jelas kakek gurunya dan paman ketiganya tidak mengenali dia .. 
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Guru Zhang menemukan ilmu baru, tinju dan pedang taichi dan berniat mewariskan ilmu itu 

pada Daiyan yang lumpuh. Wuji ada di situ dan seperti biasa, cuma dengan melihat saja, dia 

bisa langsung menguasai suatu jurus. Ga heran karena Zhang Cuishan, sang ayah, adalah 

yang paling pintar di Wudang selain itu ibunya juga pintar .. Wuji pun jadi pintar .. 

Wudang menemui tamu yang mengaku dari aliran Ming. Wuji sangat terkejut, karena orang itu 

adalah Zhao Min yang mengaku sebagai dirinya, Zhang Wuji dan mengaku membawa orang" 

dari partai Ming .. Wuji bingung, Zhao Min sedang memainkan trik apa lagi .. menyamar 

sebagai laki-laki .. lebih" menyamar sebagai dirinya .. 

 

Cd 3 Cd 3 Cd 3 Cd 3 ----    Title 8Title 8Title 8Title 8    

Zhao Min tahu semua kejadian, termasuk paman keenam Wuji yang terluka. Lebih aneh lagi 

Zhao Min minta agar Wudang dan parta" lain tunduk pada kekuasaan Mongol. Saat itulah Raja 

Kelelawar Wei datang dan membongkar identitas Zhao Min .. bahwa Zhao Min sama sekali 

beda dengan Zhang Wuji ... Raja Kelelawar Wei malah bertanding satu lawan satu dengan 

pengawal Zhao Min ... anggota partai Ming yang lain datang satu per satu ke Wudang 

termasuk kakek-nya Wuji dari Elang Langit dan Yang Xiao .. Zhao Min tak dapat berkutik .. 

Wuji menampilkan jati dirinya saat Zhao Min meremehkan sang guru Wudang, guru Zhang. 

Wuji melawan dengan menggunakan jurus tinju dan pedang taichi yang baru saja diajarkan 

sang guru Wudang pada Yu Daiyan. Saat itulah terungkap bahwa yang melukai Yu Daiyan 

adalah anak buah Zhao Min ... awalnya memang Yin Susu yang melukai Daiyan dengan jarum 

nyamuk, tapi yang membuat Daiyan lumpuh seperti paman keenam Wuji adalah jari kingkong 

Shaolin .. 

Zhao Min bersedia meninggalkan Wudang tapi meminta Wuji berjanji untuk memenuhi 3 

permintaan dia di kemudian hari .... Wuji setuju asal Zhao Min tidak meminta dia untuk berbuat 

jahat .. 

Belum lama Zhao Min sudah datang lagi mencari Wuji dan baru datang Wuji sudah ingin 

membunuh Zhao Min . Wuji ingin agar Zhao Min menyembuhkan paman ketiga dan paman 

keenamnya .. karena mereka terluka oleh anak buah Zhao Min, maka pasti Zhao Min tahu cara 

untuk sembuhkan .. 

 Zhao Min memberikan cara untuk sembuhkan mereka ..  

Tiga permintaan Zhao Min belum diucapkan .. 
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Cd 4 Cd 4 Cd 4 Cd 4 ----    Title 1Title 1Title 1Title 1    

Bu Hui makin dekat dengan paman keenam Wuji, Bu Hui tersentuh melihat rasa cinta paman 

keenam Wuji pada ibunya yang begitu dalam hingga bersedia untuk merawat paman keenam 

Wuji dari mulai lumpuh hingga dapat berjalan lagi .. 

Wuji meminta agar Yang Xiao bersedia merestui pernikahan Bu Hui dengan paman 

keenamnya .. Wudang dan Ming pun resmi bersaudara, Jodoh memang adalah misteri Tuhan, 

paman keenam Wuji hidup dipenuhi cinta pada Ji Xiafu ... Eh, dia justru menikah dengan anak 

Ji Xiafu, si Bu Hui .. 

Sementara itu sudah ketahuan bahwa Zhao Min memang telah menangkap petinggi Shaolin 

dan pendekar Wudang, perguruan Ermei ... serta tokoh lain yang terakhir terlihat di Guang 

Ming Peak .... dan ketahuan bahwa identitas Zhao Min adalah putri Mongol, dia bekerja atas 

perintah ayah dan ayah laki"-nya ... 

Zhao Min meminta mereka satu per satu untuk tunduk pada Mongol. Tapi anehnya, Zhao Min 

selalu bersikap baik pada pendekar" Wudang, dan sangat benci pada perguruan Ermei .. itu 

karena pendekar" Wudang adalah paman Wuji dan itu karena Zhiruo dari Ermei pernah 

menusuk Wuji .. 

 

Cd 4 Cd 4 Cd 4 Cd 4 ----    Title 2Title 2Title 2Title 2    

Wuji mengadakan pertemuan aliran Ming di Lembah Kupu-Kupu. Pertemuan itu diadakan, 

untuk membahas siapa yang menangkap tokoh" di Guang Ming Peak dan melemparkan fitnah 

itu pada aliran Ming .. Wuji membagi tugas pada masing" dari mereka .. 

Wuji mendatangi kuil Wan An di Dadu , tempat Zhao Min dan kerajaan Mongol menyandera 

tokoh" di Guang Ming Peak tersebut. Wuji, Yang Xiao dan Raja Kelelawar Wei mencoba 

mencari tahu keadaan dengan menyelinap diam" saat malam hari .. Wuji melihat Zhao Min 

memang ada di sana .. saat Zhao Min akan melukai Zhiruo, Wuji datang menolong .. 

Zhao Min membebaskan Wuji dengan mudah .... Wuji terkejut saat mengetahui bahwa Zhao Min 

adalah putri Mongol ..  

 

Cd 4 Cd 4 Cd 4 Cd 4 ----    Title 3Title 3Title 3Title 3    
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Zhao Min mencari Zhang Wuji. Zhao Min minta waktu untuk ngobrol berdua .... dan saat itulah 

Zhao Min mengatakan bahwa aslinya dia bernama Minmin Temu'er, putri Mongolia. Zhao Min 

mengatakan gimana kalau dia tiba" membunuh Zhiruo, apakah Wuji akan benci dia .. eh .. ga 

disangka saat itulah Wuji justru menceritakan masa lalu, Wuji cuma bilang bahwa dia benci 

pada pembunuh :-D 

Zhao Min ingin mengajak Wuji berteman .. dan permintaan pertama adalah dia ingin pergi 

dengan Wuji menjenguk Xie Xun, cuma untuk melihat golok naga ... 

Zhao Min berjanji bahwa dia tidak akan merebut golok naga itu .. cuma pengin lihat aja .. 

Saat itulah Zhou Zhiruo disumpah oleh sang guru bahwa selamanya Zhiruo tidak akan pernah 

menikahi Wuji, guru Miejue yang memaksa dia melakukan hal aneh itu ... itu karena Zhang Wuji 

adalah ketua partai Ming, aliran hitam, dan guru Miejue sangat benci aliran hitam, guru Miejue 

tidak ingin sejarah Ji Xiafu dan Yang Xiao terulang lagi .. 

Selesai bersumpah itulah .. guru Miejue menyerahkan kepemimpinan partai Ermei pada Zhou 

Zhiruo , Miejue bukan lagi ketua partai Ermei sekarang, bukan lagi Miejue, saat itulah Miejue 

bercerita sejarah partai mereka sejak didirikan oleh Guo Xiang .. putri Guo Jing dan Huang 

Rong, ternyata golok naga menyimpan kitab ajaran Guo Jing dan pedang langit menyimpan 

kitab ajaran Huang Rong .. karena itulah kedua pedang itu melegenda .. 

Saat itulah tiba" menara tempat ditahannya para pendekar" di Guang Ming Peak itu dibakar .. 

Zhao Min yang baru saja selesai ngobrol dengan Wuji ikut bingung .. Wuji pergi selamatkan 

tahanan" tersebut satu per satu .. pertama Wuji selamatkan Wudang, kemudian semua saling 

bahu-membahu .... selamatkan satu sama lain .. untung Zhao Min menarik mundur pasukan 

Mongolnya .. jadi Wuji bisa leluasa membebaskan mereka semua .. 

Sikap Zhiruo pada Wuji langsung berubah menjadi dingin gara" sumpah pada sang guru .. 

lebih" dalam proses penyelamatan itu guru Miejue gagal diselamatkan hingga meninggal dunia 

.. 

 

Cd 4 Cd 4 Cd 4 Cd 4 ----    Title 4Title 4Title 4Title 4    

Setelah selamatkan mereka semua , Wuji kembali ke Dadu untuk selamatkan Zhao, pelayannya 

yang kakinya dirantai masih ketinggalan di Dadu :-D Wuji berniat mengajak Zhao pergi 

bersama dia dan Zhao Min untuk menjenguk Xie Xun .. 
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Wuji bertemu dengan Zhao Min di sebuah penginapan. Wuji meminjam pedang langit dari 

Zhao Min untuk memutuskan rantai di kaki Zhao ... sejak itu mereka mulai berjalan bersama-

sama untuk mencari Xie Xun, di perjalanan pertama mereka harus bertemu dengan perguruan 

Ermei yang rebutan kekuasaan, kakak seperguruan Zhiruo tidak setuju Zhiruo yang paling 

muda dan berkungfu rendah menjadi pemimpin Ermei .. keadaan menjadi lebih rumit saat tiba" 

saja Nenek Bunga Emas datang bersama Zhu'er .. 

Saat itulah Zhao Min keluar dari persembunyian untuk melawan Nenek Bunga Emas. Nenek 

Bunga Emas tertarik dengan pedang langit Zhao Min ... dan berniat meminta pedang itu untuk 

melengkapi golok naga .. Zhao Min menantang agar mereka bertemu lagi di Dadu, 

mempertemukan golok naga dan pedang langit .. 

Karena Nenek Bunga Emas mengaku memiliki golok naga, Zhao Min mengajak Wuji untuk 

mencari tahu lebih dalam .. Wuji mau" saja karena kebetulan si Nenek Bunga Emas 

menyandera Zhiruo jadi Wuji ingin selamatkan Zhiruo juga .. saat itulah Wuji mengetahui 

bahwa Zie Xun, ayah angkatnya, telah keluar dari pulau Es-Api dan berada di bawah tahanan 

Nenek Bunga Emas, di pulau roh ular .. 

 

Cd 4 Cd 4 Cd 4 Cd 4 ----    TitleTitleTitleTitle    5555    

Wuji dan Zhao Min tertangkap basah .. untung aja Zhao Min cerdik sehingga mereka dapat 

meloloskan diri tanpa membongkar jati diri mereka . Saat itulah Zhao Min mengatakan dengan 

jujur bahwa dia tidak ingin Wuji melupakan dia setelah perjalanan panjang itu .. 

Wuji, menyamar sebagai tukang perahu, tetap penasaran ingin melihat gerak-gerik Nenek 

Bunga Emas, Wuji takut Nenek Bunga Emas memiliki trik untuk melukai Xie Xun demi untuk 

merebut golok naga ... Wuji mendapat fakta" terbaru ... tapi setiap kali Wuji ingin menampakkan 

diri, Zhao Min selalu mencegah .. akhirnya Wuji nekat menampakkan diri, Zhu'er masih 

mengenali dia dengan nama Zheng Ainu .. 

Saat itulah ada orang muncul membawa tanda perintah aliran Ming, Wuji semakin heran lagi, 

bukankah ketua Ming itu dia, kenapa tanda api suci yang menghilang itu bisa ada di tangan 

orang asing .. memang sejak ketua Ming terdahulu meninggal, aliran Ming tercerai berai .. saat 

orang" asing yang mengaku wa kil dari Ming itu menyerang Xie Xun, Wuji muncul membantu .. 

selamatkan Xie Xun dan Zhu'er, sementara Zhao selamatkan Zhiruo .. saat membantu Wuji ... 

Zhao Min terluka .. Zhu'er juga .. 
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Wuji mengakui jati dirinya di depan Xie Xun. Xie Xun terharu bisa menemukan Wuji apalagi 

melihat kemajuan kungfu Wuji sudah pesat sekali, mereka reunian. Xie Xun menggoda Wuji 

yang dikelilingi empat gadis, Zhao si pelayan, Zhiruo teman masa kecil, Zhu'er yang 

menyimpan cinta sejak di lembah kupu" .. dan tentu saja Zhao Min .. 

Xie Xun menceritakan masa lalu aliran Ming yang ternyata masih ada kaitan dengan negara 

Persia, bukan cuma Cina aja. Itulah kenapa tanda api suci bisa itu bisa ada di tangan" orang 

asing yang ternyata orang Persia tadi. Mereka semua menyimak cerita Zie Xun, bahkan Zhao 

Min yang orang Mongolia pun tertarik juga .. 

 

CdCdCdCd    4 4 4 4 ----    Title 6Title 6Title 6Title 6    

Nenek Bunga Emas tidak jelek sama sekali, dia cantik, saat Wuji dkk berhadapan dengan 

orang" Persia, mereka baru tahu . Wuji dengan mudah berhasil mengambil tanda api suci 

partai Ming dan serahkan pada Wuji .. bukan itu saja Wuji juga berhasil mengambil simpati 

orang" Persia itu ... bagaimanapun mereka adalah satu aliran Ming .. satu dari Cina .. lain dari 

Persia .. 

Nenek Bunga Emas adalah Dai Qsi, dan ternyata Zhao , pelayan Wuji, adalah putri dari Dai 

Qsi. Mereka berdua berasal dari aliran Ming - Persia .. Wuji benar" tidak sangka ... bahkan saat 

itu juga Zhao diangkat oleh ibunya sendiri menjadi ketua aliran Ming di persia .. dari status 

pelayan, saat ini statusnya bahkan lebih tinggi dari Wuji, ketua aliran Ming di Cina .. 

Zhou dan Wuji berpisah .. Zhou pergi ke persia sementara Wuji, Xie Xun, Zhu'er , Zhiruo dan 

Zhao Min tetap di tempat .. Wuji agak sedih kehilangan Zhou karena dia sudah anggap Zhao 

sebagai teman, bukan lagi pelayan .. rombongan pun tinggal Wuji, Xie Xun, Zhao Min, Zhiruo 

dan Zhu'er .. 

Tapi tiba" saja Zhao Min menghilang bersama perahu mereka. Bukan itu saja .. mereka semua 

diracuni ' 10 racun pelemas otot ' milik Zhao Min , Zhu'er telah dilukai, Zhiruo juga dilukai .. 

bahkan golok naga dan pedang langit pun telah hilang .. dan akhirnya Zhu'er meninggal dunia, 

Wuji menguburkan Zhu'er ... saat itulah Wuji bersumpah membunuh Zhao Min karena mengira 

Zhao Min pelaku nya .. Zhao Min yang membuat mereka semua terluka dan Zhao Min juga 

yang telah membunuh Zhu'er .. 

Xie Xun menjodohkan Wuji dengan Zhiruo .... bahkan Xie Xun tidak setujui jika Wuji suka pada 

si jahat Zhao Min .. Wuji setuju untuk bertunangan dengan Zhiruo, tapi Wuji minta waktu untuk 
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menikah karena dia ingin membalas dendam kematian Zhu'er dulu dengan menghukum Zhao 

Min .. 
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Beberapa waktu kemudian .. sebuah kapal datang, kapal itu adalah kapal Mongolia. Xie Xun 

dan Zhiruo membunuh semua orang Mongolia di kapal, Wuji agak tidak setuju melihat 

kelakuan itu .. gimanapun masalah Wuji dengan Zhao Min tidak ada hubungan dengan orang" 

Mongolia itu ..  

Saat itulah Wuji bertemu dengan Qingshu sepupunya yang justru bergabung dengan sekte 

pengemis untuk menghancurkan aliran hitam Ming milik Wuji .. justru saat itu Zhao Min 

datang, lagi" menyamar menjadi Zhang Wuji .. tapi dengan mudah Qingshu membongkar 

identitas Zhao Min .... untung anak buah Zhao Min selalu siaga di sekitar dia, Zhao Min minta 

mereka semua membantu .. pertama bebaskan dulu Han Li'er, orang partai Ming yang ditahan 

kelompok pengemis .. 

Wuji datang menolong Zhao Min saat keadaan terdesak, mereka memisahkan diri dari 

pertikaian tersebut. Wuji agak heran kenapa Zhao Min tidak menggunakan pedang langit yang 

dia curi ... mereka bersembunyi di dalam sebuah bedug, diam" kembali mendengarkan rapat 

sekte pengemis .. Qingshu benar" penghianat .. Qingshu bertugas meracuni guru besar Zhang 

di Wudang beserta pendekar Wudang yang lain .. 

Setelah rapat itu selesai, Wuji selesaikan masalahnya dengan Zhao Min. Bahkan Wuji tega 

menampar Zhao Min bahkan akan membunuh Zhao Min . Wuji marah" pada Zhao Min .. mereka 

bertengkar .. Zhao Min menantangnya agar dibawa menemui Xie Xun dan Zhiruo untuk 

selesaikan kasus ini ... tapi saat Wuji kembali ke penginapan baik Xie Xun dan Zhiruo tidak ada 

di sana .. 

Zhao Min sepakat menemani Wuji mencari Xie Xun dan Zhiruo. Saat itu ga diduga, Wuji dan 

Zhao Min menemukan paman ketujuhnya meninggal dunia. Kemudian Wuji bertemu dengan 

paman" lainnya dari Wudang .. ga disangka Wuji justru difitnah membunuh paman ketujuhnya 

.. Wuji berniat menjelaskan ... tapi Zhao Min membawa lari Wuji .. saat pertarungan itu kaki 

Zhao Min terkena tusukan salah satu paman .. 

Wuji baru sadar kaki Zhao Min terluka untuk selamatkan dia .. Wuji mengobati kaki Zhao Min .. 

dan meninggalkan Zhao Min sendiri di penginapan .. 
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Wuji nekat menerobos pertemuan pengemis sendirian untuk menolong Xie Xun dan Zhiruo. 

Wuji diselamatkan oleh seorang wanita misterius yang mengaku ada urusan dengan Cheng 

Kun, wanita itu memiliki tongkat pemukul anjing asli ... wanita itu menolak sebutkan nama dan 

mengaku tinggal di gunung terpencil .. Setelah bisa mengamankan diri di penginapan bersama 

Zhiruo dan Han Li'er ... 

Wuji menginap di sebuah penginapan. Wuji masih bingung dimana posisi Xie Xun saat ini .. 

Wuji menitipkan Zhiruo pada Han Li'er .. dan dia memutuskan pergi sendiri .. 

Wuji menemui Bu Hui untuk menjelaskan bahwa dia tidak bisa ke Wudang .. Wuji cerita pada 

Bu Hui bahwa dia cuma difitnah, dia tidak membunuh paman ketujuh ... Bu Hui percaya, tapi 

yang lebih penting adalah Wuji minta Bu Hui mengawasi Qingshu yang berkhianat dan 

mendapat perintah dari partai pengemis untuk meracuni guru Wudang Zhang beserta paman" 

Wudang yang lain ..  

Wuji pergi mengunjungi makam ayah dan ibunya. Saat itulah Wuji bertemu dengan guru besar 

Zhang dan di depan makan kedua orang tuanya, Wuji bersumpah bukan dia yang membunuh 

paman ketujuh. Guru besar Zhang percaya bahwa Wuji bukan orang yang suka membunuh 

bahkan semut saja tidak Wuji bunuh .... tapi perlu waktu untuk selesaikan itu .. guru besar 

Zhang meminta Wuji untuk sementara waktu tidak ke Wudang dulu .. 

Wuji menenangkan diri di penginapan ... sendirian. Saat itulah Zhao Min datang lagi. Zhao Min 

bersedia membantu Wuji membersihkan nama baik, mereka bekerja sama menangkap paman" 

Wudang dulu .. Wuji sembunyikan paman" Wudang di sebuah rumah, Wuji pun sembunyi 

diikuti oleh Zhao Min .... saat itulah mereka mendengar bahwa Qingshu lah penghianat itu .. 

pembunuh paman ketujuh .. hendak memperkosa Zhiruo .. memfitnah Wuji .. semua atas 

perintah Chen Youliang, murid Cheng Kun .. 

Saat itulah paman pertama, ayah Qingshu, keluar ingin membunuh Qingshu .. tapi Qingshu 

melarikan diri. Paman" Wudang, semua, meminta maaf pada Wuji ... berterima kasih pada Zhao 

Min yang membantu Wuji membersihkan nama baik .. 

Fakta itu mereka bawa ke Wudang dan laporkan pada guru besar Zhang .... tapi Wuji tetap 

dipesan untuk berhati-hati pada Zhao Min .. mendengar bahwa Wuji dan Wudang masih saja 

curiga pada dia sekalipun dia sudah berniat baik .. Zhao Min pergi meninggalkan Wudang .. 

Yang datang justru Zhiruo .. 
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Zhao Min pulang ke Mongolia, kembali berlatih bersama kakak dan ayahnya. Kelakuan Zhao 

Min agak berbeda, sang ayah bertanya secara langsung pada Zhao Min. Zhao Min berbohong 

pada sang ayah karena dia tahu bahwa sang ayah tidak akan merestui hubungannya dengan 

Zhang Wuji ..  

Zhang Wuji sendiri tidak tenang dan berusaha mencari Zhao Min kemana-mana .. mereka 

kembali bertemu di penginapan. Zhang Wuji jujur mengatakan pada Zhao Min bahwa dia telah 

bertunangan dengan Zhiruo, bagaimanapun Zhao Min adalah putri bangsawan Mongolia ... 

mereka tidak akan bisa bersatu sekalipun saling suka .. saat itulah Zhiruo melihat mereka .. 

saat akan mengejar Zhiruo, Zhao Min mencium Wuji dulu sebagai ciuman perpisahan .. Zhao 

Min sangat sedih harus berpisah dengan Wuji apalagi Wuji tetap mengejar Zhiruo .. 

Saat itulah Zhiruo nekat gantung diri ... untung bisa diselamatkan oleh Wuji. Zhiruo meminta 

Wuji untuk menikahi dia sebagai bukti bahwa Wuji tidak suka pada Zhao Min lagi .. Wuji setuju 

dan persiapan pun dilakukan ... itu adalah hari bahagia Ming, Wudang dan Ermei .. 

Zhao Min juga mendapat kabar bahwa Wuji dan Zhiruo akan menikah .. dia terkejut dan sangat 

kecewa pada Wuji hingga jatuh pingsan .. ayah Zhao Min kembali melarang Zhao Min untuk 

jatuh cinta pada Wuji , Wuji jelas" bertentangan dengan Mongolia ..  
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Hari pernikahan pun tiba .. .. tepat saat Wuji akan mengucapkan sumpah, Zhao Min datang. 

Zhao Min mengatakan bahwa dia tidak setujui pernikahan itu. Zhao Min mengajukan 

permintaan kedua pada Zhang Wuji .. permintaan kedua Zhao Min adalah Zhao Min tidak 

bolehkan Zhang Wuji menikah dengan Zhiruo .. 

Zhang Wuji tadinya tidak setuju tapi saat Zhao Min mengatakan bahwa dia tahu keberadaan 

Xie Xun, Wuji langsung berjanji untuk tidak menikahi Zhiruo .. saat itu Zhiruo menjadi amat 

marah hingga tega melukai Zhao Min .. Wuji tetappergi mengejar Zhao Min dan meninggalkan 

Zhiruo .. Zhiruo menjadi sangat malu di depan para tamu .. dan bersumpah akan membalas 

perlakuan Wuji .. 

Zhao Min terluka gara" Zhiruo, Wuji menolong Zhao Min. Zhao Min sempat mengatakan bahwa 

Xie Xun ditangkap oleh Cheng Kun sebelum pingsan. Wuji menghisap racun dalam tubuh Zhao 

Min .. Wuji sendiri tidak sangka Zhiruo tega lakukan itu pada Zhao Min .. 
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Zhao Min minta maaf telah merusak acara pernikahan Wuji. Wuji mengatakan bahwa jika ada 

seorang pangeran kelak ingin menikahi Zhao Min, Wuji akan melakukan hal sama .. merusak 

pernikahan itu .. saat itu Zhao Min meminta Wuji untuk menjadi pangeran itu kelak .. sekalipun 

Wuji bukan bangsawan dan berkali-kali ayah Zhao Min akan menentang .. 

Wuji dan Zhao min berjalan mencari Xie Xun kemana-mana, hingga kakak Zhao Min datang 

untuk memisahkan mereka ... Zhao Min menolak pulang ke istana .. dan melarikan diri lagi .. 

tapi sang kakak masih belum menyerah .. akhirnya ayah Zhao Min turun tangan sendiri, suruh 

orang untuk membawa dia pulang ... 

Zhao Min masih menolak pulang .. Zhao Min menggunakan segala cara agar sang ayah 

merestui dia dan Wuji .. mengancam untuk bunuh diri .. memohon .. akhirnya sang ayah 

mengalah bahwa jika Zhao Min tetap ingin bersama Wuji, sang ayah tidak akan menganggap 

Zhao Min sebagai anaknya lagi .. 
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Rombongan Mongolia pun pergi meninggalkan Zhao Min dan Zhang Wuji .. 

Zhao Min sedih tapi mau gimana lagi, dia udah memilih untuk bersama Wuji :-) Zhao Min 

meminta agar Wuji tidak mengusir Zhao Min .. mereka berencana pergi ke Shaolin untuk 

selamatkan Xie Xun .. mata" Zhao Min yang memberitahukan hal itu .. 

Wuji mengatakan bahwa dia suka Zhao Min .. terharu dan berterima kasih karena selama ini 

Zhao Min baik pada dia ..  

Setelah melalui perjalanan panjang .. Zhang Wuji dan Zhao Min sampai juga di sekitar wilayah 

Shaolin .. 
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Shaolin dijaga ketat karena akan ada acara pembunuhan Xie Xun dengan mengundang pesilat 

dari berbagai penjuru dunia. Sapapun yang memiliki dendam dengan Xie Xun dipersilahkan 

datang .. sapapun yang menginginkan golok naga juga dipersilahkan datang .. 

Tapi Wuji agak ceroboh ... begitu ada peluang sedikit saja , Wuji langsung pergi selamatkan 

Xie Xun tanpa memikirkan nasib dia dan Zhao Min setelah ini :D Tapi Xie Xun menolak untuk 

pergi, Xie Xun justru ingin tetap tinggal dan mempertanggungjawabkan semua dosa di masa 
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lalu, Wuji masih coba membujuk bahwa semua itu karena Cheng Kun .. tapi Xie Xun tetap tidak 

mau pergi .. Wuji gagal pada kesempatan pertama, tapi Wuji berjanji akan datang lagi .. 

Wuji pergi dan berdiskusi lagi dengan Zhao Min .. beruntung mereka bertemu rombongan 

aliran Ming, termasuk kakeknya dari Elang Langit dan Yang Xiao, yang ingin membebaskan 

Xie Xun demi Wuji. Wuji meminta agar Zhao Min mau menyamar menjadi salah satu anggota 

partai Ming .. mereka berbondong-bondong menuju Shaolin untuk meminta pembebasan Xie 

Xun secara resmi atau saat itu juga Ming dan Shaolin akan berperang .. 

Zhang Wuji coba bernegosiasi bahwa semua kejahatan itu adalah kesalahan Cheng Kun .. Xie 

Xun adalah korban dan lagi semua keluarga Xie Xun juga telah dibantai oleh Cheng Kun .. 

Cheng Kun bener" biqn sebel .. pemberontak Shaolin asli !!! 

Wuji ditantang untuk melawan tiga petinggi Shaolin. Wuji meminta bantuan Yang Xiao dan 

sang kakek dari Elang Langit .... ini bener" seru bahkan walaupun membebaskan Xie Xun 

adalah urusan pribadi Wuji , Wuji sampai bela"-in menggunakan tanda api suci Ming dari 

Persia .. saat itulah Xie Xun menghentikan pertarungan dan minta semua pergi agar tidak 

menambah dosa dia .. Wuji pergi, tapi dia berjanji akan kembali lagi ..  

Pertarungan kedua itu membuat kakek Wuji dari Elang Langit meninggal dunia ..  
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Rencana pembebasan Xie Xun ketiga, untuk menghormati kakeknya, Wuji mengenakan baju 

hitam putih sebagai tanda berduka. Rencana pembebasan ketiga sekaligus kesempatan 

terakhir mereka adalah saat hari-H .. pertarungan untuk membunuh singa .. banyak pesilat 

besar hadir .. termasuk Wudang .. tidak semua ingin membunuh, sebagian cuma ingin mencuri 

golok naga , Wudang datang cuma untuk menghormati undangan Shaolin aja .. 

Suasana jadi rada" tegang .. 

Apalagi saat kelompok Ermei datang. Wuji agak tidak enak bertemu dengan Zhiruo yang 

memutuskan jadi pendeta sejak gagal menikah dengan Wuji. Saat itu juga di depan semua 

orang, Wuji meminta maaf pada Zhiruo tapi Zhiruo menanggapi dengan dingin .. dan Wuji juga 

terkejut melihat Qingshu ada di pihak Ermei bahkan Qingshu mengaku bahwa Qingshu telah 

menikahi Zhiruo .. Wuji rada" down, untung Yang Xiao tanggap dan membawa Wuji kembali 

pada kelompok Ming agar tidak berlama-lama di kelompok Ermei .. 
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Zhao Min mengembalikan fokus Wuji yang down karena ulah Zhiruo dan Qingshu. Zhao Min 

mengambil alih diskusi dengan partai Ming dan menasehati agar Wuji tidak bertindah ceroboh 

lagi, melawan 3 petinggi Shaolin bukan hal muda h, terbukti kakek Elang Langit meninggal 

gara" itu .. 

Wuji juga terkejut melihat sekte Ermei menjadi kasar dan sadis di bahwah kepemimpinan 

Zhiruo, sapa membantah mereka akan mati. Paman pertama Wudang menantang Qingshu duel 

satu lawan satu .. tapi Zhiruo belain Qingshu ... saat itulah Wuji ikut campur lagi .. untung 

ditengahi oleh pihak Shaolin .. Wuji melawan Zhiruo dengan duel satu lawan satu dan saat itu 

seperti juga di masa lalu saat Zhiruo menusuk Wuji dengan pedang langit di Guang Ming 

Peak, Zhiruo .. saat itu juga tega melukai Wuji .. 
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Zhiruo di-klaim paling kuat .. dan Shaolin pun serahkan Xie Xun pada dia, terserah mau 

diapakan tapi Zhiruo harus melawan tiga petinggi Shaolin dulu .. Saat itu Zhiruo meminta 

bantuan Wuji, ini memberikan kesempatan Wuji untuk bebaskan Xie Xun .... di saat kritis itu 

wanita berbaju emas yang pernah menolong Wuji, pemilik tongkat pemukul anjing asli , datang 

menonton sekaligus mengatakan bahwa Zhiruo bukan paling kuat di arena itu :-P  

Saat itu secara mengejutkan, Xie Xun menyebut Zhiruo iblis juga :-D Zhiruo bertanding satu 

lawan satu dengan wanita berbaju emas ... dengan mudah dia kalahkan Zhiruo tapi dia tidak 

membunuh Zhiruo :-D, Xie Xun menantang Cheng Kun duel satu lawan satu .. dasar Cheng Kun 

licik, dia pakai cara licik untuk melukai Xie Xun ... dengan susah payah, Xie Xun bisa juga 

mengalahkan Cheng Kun, gurunya sendiri yang telah membantai keluarganya di masa lalu .... 

setelah membutakan Cheng Kun, Xie Xun menghancurkan kunfunya sendiri, kungfu ajaran 

Cheng Kun .. Hehe .. semua dianggap impas .. Cheng Kun adalah penghianat Shaolin, Xie Xun 

serahkan Cheng Kun pada Shaolin untuk diadili .. 

Xie Xun tetap tidak mau ikut Wuji pergi .. Xie Xun bersedia diludahi oleh orang-orang yang 

memiliki dendam dengan dia di masa lalu .. tapi Jiang Jia dari Ermei ingin membunuh Xie Xun, 

untung wanita berbaju emas selamatkan .. wanita berbaju emas itu tahu, bahwa Zhiruo 

meminta Jiang Jia membunuh Xie Xun untuk membunuh kebenaran yang dia sembunyikan .. 

Wanita berbaju emas itu mengatakan bahwa dia dari aliran kuburan kuno .. dia memiliki 

hubungan dekat dengan Yang Guo dan istrinya ... tapi tetap tidak bersedia sebutkan nama .. 

Wuji sangat berterima kasih .. setelah semua dendam usai .. Xie Xun bersedia jadi biksu .. 
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Xie Xun mengatakan pada Wuji kejadian sebenarnya di pulau. Wuji jadi tahu bahwa Zhao Min 

sama sekali bukan pembunuh Zhu'er .. yang selama ini ingin mencelakakan Xie Xun adalah 

Zhiruo, bahkan jauh sebelum Wuji membuat malu Zhiruo di acara pernikahan mereka .. Zhang 

Wuji ingin bertemu dengan Zhiruo untuk selesaikan semua .. termasuk membersihkan nama 

Zhao Min yang terkena fitnah selama ini .. 
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Zhang Wuji dan Zhou Zhiruo bertemu. Zhiruo mengakui bahwa memang dia yang telah 

membunuh Zhu'er dan memang Zhiruo juga yang telah memfitnah Zhao Min .. Zhiruo juga 

mengaku bahwa dia tidak pernah menikahi Qingshu .. Zhiruo suka Wuji karena itu dia 

memfitnah Zhao Min dan membunuh Zhu'er, agar kelak tak ada saingan lagi untuk mendekati 

Wuji .. Zhiruo ceritakan semua .. waaah ... Zhiruo jahat sekali -_- Zhiruo juga memberitahu 

Wuji rahasia di balik golok naga dan pedang langit .. juga cerita bahwa atas perintah sang 

guru, Miejue, Zhiruo disumpah untuk menghianati Wuji .. 

Wuji shock !!! 

Wuji ceritakan pada Zhao Min. Zhao Min memang tidak mengatakan itu kepada Wuji karena 

takut Wuji tidak akan percaya pada dia .. hubungan Wuji dan Zhao Min menjadi baik kembali .. 

Wuji pun mulai memikirkan Zhiruo dan Zhao Min, membanding-bandingkan !!! 

Zhao Min memang jahat dan licik tapi tak pernah ada niat melukai dia sama sekali ..  

Wuji mengakui bahwa dia cinta pada Zhao Min .. Wuji baru sadar bahwa Wuji sedih kehilangan 

Zhu'er, sedih ditinggal Zhao ke Persia, sedih melihat Zhiruo jadi jahat gara" dia ... tapi Wuji 

mengakui bahwa tanpa Zhao Min, dia tidak bisa hidup .. 

Justru saat itulah Mongolia mengepung biara Shaolin ... Biara Shaolin menunjuk Wuji untuk 

berperang melawan Mongolia, Wuji mulai mengatur strategi . Zhao Min jadi dilemma ... gimana 

pun itu adalah ayah dan kakak kandungnya sendiri dan lagi Zhao Min putri di Mongolia, Zhao 

Min ga tega juga jika banyak orang Mongolia jadi korban dalam perang ini .... apalagi setelah 

kakaknya nekat melukai Zhiruo .. 

Zhao Min bersedia jadi sandera dan meminta Zhang Wuji kirimkan perhiasannya pada sang 

ayah dan kakaknya di Mongolia .... agar mereka bersedia menarik mundur pasukan Mongolia ..  
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Zhiruo merasa bersalah dan dalam keadaan terluka, Zhiruo mengungkapkan pada Wuji bahwa 

di dalam golok naga tersimpan kitab strategi perang milik Guo Jing dan di dalam pedang langit 

ada kitab 9 bulan yang ditulis oleh Huang Rong .. 

Wuji mempelajari kitab perang yang ditulis oleh Guo Jing .. Wuji ingin mengalahkan pasukan 

Mongolia dengan cara itu .. berhasil .. pasukan Mongolia kalah dan dipukul mundur dari biara 

Shaolin ..  

Zhao Min senang Wuji menang tapi Zhao Min juga ga tega melihat ayah dan sang kakak kalah 

seperti itu :-D 

Wuji membawa Zhao Min pulang ke Wudang dan mereka ceritakan semua pada guru besar 

Zhang. Zhao Min meminta maaf pada guru Zhang dan berjanji akan ikut jalan kebenaran, tidak 

akan membela Mongolia lagi .. walaupun begitu .. Zhao Min tetap masih susah diterima di 

partai Ming .. 

Zhao Min membawa Wuji jalan-jalan menikmati senja .. dan pergi meninggalkan Wuji karena 

merasa dia cuma jadi beban negatif masa depan Wuji .. kenyataannya dia memang seorang 

putri Mongolia .. 

Saat itu juga .. Wuji mengambil keputusan .. Wuji serahkan jabatan ketua aliran Ming pada 

Yang Xiao .. setelah Wuji tidak ada urusan lagi dengan dunia persilatan, Wuji pergi mencari 

Zhao Min .. Wuji menemukan Zhao Min di penginapan seperti biasa ..  

Zhao Min minta Wuji melakukan permintaan ketiga .. Zhao Min cuma minta agar Wuji 

menemani dia .. mereka putuskan meninggalkan dunia persilatan .. hidup tenang dan bahagia 

bersama di pulau terpencil ... Hehe .. meminta Wuji merapikan alisnya .. itu permintaan ketiga :-

D 

The End .. 


