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"Este é realmente um veneno de sangue muito único e potente". 

 

A pessoa que falava era Qiao Hua, a primeira professora a pensar no diário de Si Nan. 

 

Havia milhares de professores que eram Elementalistas da Madeira no Campo de Indução e 

foram divididos em diferentes setores. Os setores variaram muito em termos de padrões. Dos 

10 melhores professores Elementalistas da Madeira no Campo de Indução, Qiao Hua foi o mais 

novo. 

 

Suas realizações em uma idade tão jovem levou muitos a considerá-lo como alguém que 

poderia estar bem no caminho certo para Dai Gang. 

 

Qiao Hua tinha olhos brilhantes e uma atitude confiante. Ele emitiu uma vibração de ser capaz 

e experiente, mas ele não era pedante como o professor médio. Ele fez as coisas de forma 

decisiva e nunca procrastinou. 

 

Muitos problemas que outros não conseguiram resolver foram muitas vezes resolvidos 

perfeitamente por ele. 

 

Ao longo do tempo, ele ganhou a confiança de todos a seu redor. 

 

Qiao Hua procurou imediatamente as notas de Si Nan quando eles vieram à mente. Ele 

encontrou muitas teorias correspondentes dentro dessas anotações, e logo começou a formar 

um grupo de Elementalistas da Madeira reconhecidos. O objetivo do grupo era pentear as 

notas de Si Nan, encontrar todas as teorias relevantes e inventar maneiras de contrariar o 

veneno. 

 

O Campo de Indução respondeu prontamente, reunindo os professores Elementalistas da 

Madeira mais destacados para ajudá-lo. 

 

Além disso, o Campo de Indução havia despachado mão de obra extra para capturar alguns 

animais envenenados. Os esforços combinados ajudaram a Qiao Hua em resposta às suas 

expectativas, e ele logo descobriu o que precisava. 
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"Este enxofre em particular é muito frágil em seu estágio inicial, tornando-o o mais vulnerável 

naquele momento. No entanto, obviamente, já perdi este período oportuno. Primeiro, leva 

cerca de dez dias para infectar uma planta. Então, ele começa a se espalhar a uma velocidade 

impressionante através de pólen de plantas e esporos. O clima é parcialmente responsável 

pelo surto maciço desta vez, já que a temporada de florescimento aumentou ainda mais a taxa 

em que o vírus se espalhou”. 

 

Qiao Hua explicou com confiança aos anciãos do Campo de Indução. Seu discurso foi 

convincente e seguro. 

 

"Também é capaz de infectar a umidade dentro do solo, razão pela qual o solo parece sangue 

vermelho quando desenterrado. A partir de agora, não encontramos evidências de uma 

penetração mais profunda. Se os lençóis freáticos profundamente subterrâneos forem 

infectados, então estamos acabados. Felizmente, o pior cenário ainda não aconteceu”. 

 

A voz de Qiao Hua reverberou em toda a sala de conferências, cativando todos dentro. 

 

"O aspecto mais formidável deste veneno é a sua capacidade única de mutação. Depois de 

infectar uma planta, o veneno de sangue torna-se muito mais tóxico. Uma vez que a planta 

infectada é ingerida por herbívoros, como coelhos, o veneno muda novamente, tornando-se 

várias vezes mais potente. Se o coelho infectado é então comido por um lobo, a toxicidade do 

veneno do sangue mais uma vez se multiplica. Toda rodada de infecção faz sua toxicidade 

multiplicar ainda mais, tornando o veneno muito assustador”. 

 

Uma agitação começou entre os anciãos, seus rostos revelando sentimentos de surpresa e 

susto. Nunca antes ouviram falar de um veneno de sangue tão estranho e terrível. 

 

O professor Qiao Hua começou a falar com um tom mais grave: "Se apenas os terrores deste 

veneno de sangue parassem aqui, mas a verdade é que encontramos algo ainda pior sobre 

isso. A pesquisa sobre o estudante lesionado revelou que a energia elementar é ainda melhor 

do que a carne no incentivo à mutação do veneno. A energia elementar parece ser o nutriente 

preferido do veneno do sangue. Uma pequena quantidade de energia elementar é suficiente 

para alterar a natureza do veneno. Porque devora energia elementar freneticamente, 

qualquer Elementalista infectado rapidamente perderá toda sua energia elementar para o 

veneno. Quanto maior a toxicidade do veneno, mais eficientemente se espalha por todo o 
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corpo. Depois que o corpo foi drenado de energia elementar, o Elementalista acabará se 

tornando apenas um humano de sangue”. 

 

A sala de conferências ficou silenciosa por um momento antes de explodir abruptamente com 

barulho. 

 

"Isso foi comprovado? Como pode ser possível existir tal veneno de sangue?” 

 

"Você está exagerando?" 

 

"Isto é impossível!" 

 

Incapaz de aceitar essa resposta, os anciãos estavam extremamente agitados. 

 

Qiao Hua observou calmamente os anciãos agitados sem pronunciar uma única palavra. Os 

anciãos gradualmente acalmaram-se sob o olhar imperdoável de Qiao Hua. 

 

A sala de conferências tornou-se silenciosa novamente. 

 

Qiao Hua lentamente abriu a boca para falar: "A verdade pode ser difícil de aceitar, mas de 

fato foi verificada experimentalmente. Nós trouxemos um frasco do envenenamento de 

sangue para uma prisão que abriga condenados à morte e chegou a essa conclusão somente 

depois de infectar três deles com ela”. 

 

"Os três morreram?" 

 

"Nenhum deles fez", respondeu Qiao Hua, balançando a cabeça. "Este tipo de veneno de 

sangue não é fatal, então não vai matar você. Tudo o que faz é absorver e devorar 

freneticamente toda a última gota de energia elementar dentro do seu corpo à medida que 

cresce mais forte. A coisa mais desesperadora é que o processo é irreversível. Em outras 

palavras, qualquer pessoa envenenada inevitavelmente acabará por ser um humano de 

sangue, alguém incapaz de desenvolver ou utilizar energia elementar. É meu dever aqui 
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destacar que, se não pode ser mantido sob controle, este veneno de sangue será a queda do 

Avalon dos Cinco Elementos e o sistema de cinco residências e oito palácios, em uma veia 

semelhante ao colapso dos cultivadores sistema. A única diferença é que a Era do Cultivo 

acabou devido à desintegração da força espiritual”. 

 

Um silêncio mortal lavou-se sobre os anciãos assustados. 

 

Depois de uma longa pausa, um dos anciãos murmurou ansiosamente: "Como pode existir um 

veneno de sangue tão vil? A vontade deste céu?”. 

 

Vários outros anciãos revelaram expressões de realização que eles também tiveram os 

mesmos pensamentos. 

 

"Esta não é a vontade do céu!" Qiao Hua exclamou firmemente, seu olhar tão afiado que 

ninguém ousou olhar para ele diretamente. "Se esta é a vontade do céu, o céu também nos 

deu a chave para destruí-la na forma das notas de Si Nan. Resolvemos tudo de suas anotações 

e, com base em suas teorias, descobrimos os ingredientes necessários para eliminar o veneno 

do sangue. Não seremos capazes de tratar e curar alguém que já tenha sido infectado, mas 

podemos eliminar o próprio veneno do sangue”. 

 

Todos os espíritos foram erguidos. Os anciãos levantaram a cabeça e olharam para Qiao Hua. 

 

Qiao Hua continuou com confiança: "Nós já preparamos o medicamento para combater o 

veneno do sangue. Se pudermos encontrar a árvore que produz este veneno no sangue, 

poderemos matá-lo usando este medicamento. A partir daí, o medicamento entrará no 

sistema do veneno do sangue, trabalhando para destruir sua estrutura fundamental de dentro. 

Tirando inspiração do veneno de sangue, formulamos o medicamento de forma que ele se 

espalha como o veneno de sangue. A diferença é que o melhor meio de crescimento do 

remédio é o veneno de sangue, por isso não deve, teoricamente, causar danos a nós 

Elementalistas". 

 

As palavras de Qiao Hua soaram altas e claras quando os anciãos lhe deram uma entusiasmada 

rodada de aplausos. 


