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Ai Hui fez algo que Duanmu Huanghun absolutamente não esperava. Ele passou a 

espada para a mão esquerda. 

Mão esquerda! 

Os olhos de Duanmu Huanghun se abriram, como se ele tivesse visto um fantasma. 

A mão esquerda de Ai Hui segurava a espada com habilidade, não desconhecendo nada.  

Strike! 

A energia elementar entrou no corpo da espada, um leve brilho logo cobrindo a espada. 

Com uma vibração zumbindo, a espada da grama se transformou em um raio de luz 

gelado. 

A luz refletiu sobre o rosto de Ai Hui, destacando sua expressão indiferente e seus olhos 

arrepiantes. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente que 

emitia um brilho ofuscante de perigo severo. Que grande exibição de habilidade! 

Falso movimento, movimento de atração, movimento mortal! 

Se era a leve opressão de antes ou o primeiro golpe implacável da espada, eles estavam 

se acumulando a espada que Ai Hui agora agarrou com a mão esquerda. 

Seus músculos estavam esticados aos seus limites, e a atadura em sua mão esquerda se 

desatou em um ponto desconhecido no tempo. As nuvens brancas, conduzidas para 

baixo pelas rápidas correntes de fluxo de ar, canalizavam do céu como um final 

impressionante para esse clarão de espada severo. 

Ai Hui não segurou nada, colocando sua fé nos céus. 

A luz diabolicamente vermelha e o clarão de espada frio se entrelaçaram no céu mais 

uma vez. 

Com precisão exata, Ai Hui empurrou sua espada para dentro da ferida na testa da 

serpente de sangue. 

Não havia som afiado e penetrante; Em vez disso, o som silencioso de uma lâmina 

afiada cortando couro foi ouvido. 

O clarão da espada de gelar os ossos cortou o centro do corpo da serpente de sangue, 

dividindo-a em dois. O sangue fresco e a carne picada eram como chuva vermelha e 

tranquila, ainda antes de se dispersar completamente, eles foram absorvidas pela 

Atadura de Sangue em um instante. 

Clap. 

Os pedaços remanescentes do corpo da serpente voaram em uma trajetória direta em 

direção aos alunos antes de se aterrissarem no chão, não muito longe deles. 
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Os estudantes ficaram assustados com essa exibição rápida, mas de arrepiar e ainda não 

conseguiram recuperar seus sentidos. 

Duanmu Huanghun recebeu um choque ainda maior. Os chamados mestres de espadas 

que ele havia visto no passado eram todos de fachada e sem substância. Os movimentos 

da espada demonstrados se concentraram apenas na estética. 

Mas a greve de Ai Hui tinha sido extremamente afiada. 

Poderia ser que esse sujeito realmente era um cavalo escuro1? Não, Duanmu Huanghun 

rejeitou internamente esse pensamento; ele tinha uma visão melhor do que a maioria, e 

era um fato inalterável que Ai Hui tinha apenas dois palácios abertos. A Arte da Espada 

não era uma arte absoluta. Enquanto os movimentos eram hábeis, não eram incomuns. 

Tudo era normal, então porque o resultado era tão afiado e deslumbrante? 

Depois de pensar um pouco mais, o choque de Duanmu Huanghun se dissipou enquanto 

seu entendimento aumentava, mas a surpresa, no entanto, permaneceu. 

Primeiro era a maneira imponente. Do princípio ao fim, Ai Hui permaneceu calmo, não 

mostrando sinais de enfraquecimento; Ele manteve uma clara confiança em relação à 

batalha desde o início. Isso levou à sua capacidade de controlar o fluxo da batalha. 

Além disso, a espada na mão esquerda tinha sido inesperado. Mesmo que ele próprio 

fosse o oponente, ele teria sido atingido por Ai Hui. 

Simplificando, Ai Hui utilizou tudo o que tinha em mão para produzir um resultado tão 

surpreendente. 

Este sujeito... Foi feito para lutar! 

Duanmu Huanghun estreitou os olhos, um espírito competitivo subindo dentro de seu 

peito. 

Os dois eram rivais para começar. Ai Hui pareceu desfavoravelmente sobre Duanmu 

Huanghun e vice-versa. Este bastardo realmente se mostrou um lutador genial, e então, 

e daí? Quando se tratava de níveis de base absolutos, essas habilidades de batalha e 

determinação eram insignificantes. 

Os pensamentos de Duanmu Huanghun eram elevados; Neste aspecto, ele tinha 

confiança suficiente. Mas o esplêndido desempenho de Ai Hui fez com que ele visse o 

que lhe faltava. Ele tinha maior energia elementar e seu [Florescer Verdejante] não era 

algo que as espadas pudessem competir, mas em termos de experiência de batalha, ele 

estava muito atrás de Ai Hui. 

Ele já havia decidido que, depois dessa jornada, treinaria em combate real. 

                                                           
1 Cavalo Escuro/Negro é utilizado para descrever uma pessoa ou algo pouco conhecido e que, 
repentinamente, assumiu posição de destaque e tornou-se centro das atenções. Nesse caso foi 
questionado  se Ai Hui estava escondendo sua força. 



Capítulo 134 – Clarão de Espada 

 

Avalon dos Cinco Elementos Página 3 
 

Ser derrotado por este bastardo era absolutamente inaceitável! 

Fatty agachou-se para estudar o cadáver. 

"Descubra alguma coisa?", Perguntou Ai Hui por trás. 

Sem dar uma volta, Fatty respondeu: "Eu vou ter que inspecionar um pouco mais. É 

uma coisa nova, afinal; Se pudermos encontrar informações úteis, seremos ricos!”. 

Enquanto falava, ele enrolava as duas partes do corpo da cobra. 

Ai Hui estava mais do que familiarizado com a personalidade avarenta do Fatty. Ele 

mesmo extraiu dois gramas2 de óleo do mosquito antes, então por que ele deixaria essa 

serpente de sangue livre? Ai Hui ignorou Fatty e fez uma varredura sobre todos os 

outros. Ao ver que eles estavam todos sãos e salvos, ele desviou seu olhar para os 

guardas. 

Os outros estudantes olharam para Ai Hui com mais respeito. Para poder eliminar uma 

serpente de sangue de forma tão limpa, deu uma grande força à imagem de Ai Hui. 

Um ambiente cruel e severo era o melhor para endurecer as pessoas. O fato de que 

ninguém gritou desta vez também foi sinal de melhoria. 

Mas nos olhos de Duanmu Huanghun, não havia nenhum vestígio de reverência, apenas 

um forte desejo de combate. 

Apesar disso, o olhar de Ai Hui atravessou seu rosto como se estivesse olhando para o 

ar, fazendo com que o rosto de Duanmu Huanghun escurecesse. 

Droga! 

Sendo olhado com desprezo por esse sujeito de novo! 

Ai Hui não estava com vontade de considerar os sentimentos do Bangwan. Durante suas 

observações, ele refletiu sobre um problema - a mansão estava fora da Cidade do Pinho 

Central, longe do Jardim da Vida, mas um demônio de sangue realmente apareceu aqui. 

Seu rosto ficou feio apenas pensando nisso. 

Em pouco tempo, sob os ataques dos guardas, o coelho de sangue também pereceu. Isso 

mostrou a Ai Hui que os guardas eram fisicamente e mentalmente fracos. Apesar de sua 

vantagem em números e maior força, todos foram mordidos e infectados pelo veneno do 

sangue, e alguns eram medrosos. Só depois de algum tempo, eles conseguiram 

finalmente acabar com a batalha. 

Ai Hui não pôde evitar balançar a cabeça. Os guardas do Campo de Indução eram 

usados demais para trabalhar em ambientes pacíficos e faltavam padrões. 

                                                           
2 Grama no sentido de medida de massa é no masculino, enquanto Grama no sentido de capim é no 
feminino, por isso aqui é escrito dois gramas e nãos duas gramas. 
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Os guardas aplaudiram enquanto os alunos levantavam suspiros de alívio. 

Ai Hui gritou de repente: "Vamos sair daqui!”. 

Sua voz chamou a atenção dos alunos, surpreendendo-os. Eles não esperavam que Ai 

Hui dissesse algo assim. Somente Duanmu Huanghun teve um olhar pensativo no rosto. 

Com sua compreensão de Ai Hui, esse bastardo deve ter encontrado alguma coisa. 

Um guarda de meia-idade levantou-se e respondeu tristemente: "Pirralho, não agite 

problemas!”. 

Ai Hui permaneceu impassível. "Os demônios de sangue apareceram aqui, então o 

desastre de sangue já deve ter se espalhado para esta região. Já não é seguro aqui. É 

melhor que voltemos para a cidade”. 

A guarda de meia-idade riu com zombaria. "Dois demônios de sangue já te deixou tão 

assustado. Relaxe, eles nos atingiram porque não estávamos preparados. Enquanto nos 

prepararmos, nenhum demônio de sangue pode ameaçar nossa segurança”. 

"Você não pode garantir isso", disse Ai Hui friamente, ignorando o rosto cinza do 

guarda de meia-idade. "Uma vez que o demônio do sangue morde, você é envenenado, e 

no momento em que um aparece, mais inundarão a qualquer momento". 

"Feche sua armadilha! Pare de assustar as pessoas! Onde estão os outros? Há apenas 

dois!”, Disse o protetor de meia-idade com uma fúria. Se não fosse pelo medo instilado 

nele pelo desempenho anterior de Ai Hui ao matar a serpente e ao risco de causar uma 

reação, ele teria derrubado Ai Hui. 

"Período de incubação", disse Ai Hui, continuando frio, "e os alunos feridos surgiram 

depois de alguns dias. Quando o veneno de sangue realmente entra em erupção, será 

tarde demais para nós sairmos!”. 

Os alunos imediatamente ficaram inquietos, suas expressões mudando muito. Eles se 

lembraram claramente das mudanças diárias que ocorreram no estudante ferido. 

A expressão de Duanmu Huanghun mudou de forma semelhante. Ele era extremamente 

inteligente, compreendendo facilmente a verdade nas palavras de Ai Hui. 

Não lhe ocorreu imediatamente, uma vez que ele era apenas um estudante que estava 

acostumado a ouvir os julgamentos dos professores. 

Ai Hui, no entanto, teve que julgar e decidir por si mesmo em todos os assuntos, 

grandes e pequenos. Na Região Selvagem, os Elementalistas não se preocupavam com o 

bem-estar dos trabalhadores. Se eles queriam sobreviver, não havia um único momento 

em que pudessem baixar suas guardas. 

Neste ponto, o homem de meia-idade ficou frenético com as palavras de Ai Hui. 
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Ele estava impotente em meio ao alvoroço dos estudantes. Além disso, a palavra do 

pirralho tinha mesmo o influenciado um pouco - e não apenas ele, mas os outros 

guardas também estavam desconfortáveis. 

A guarda principal, de todas as pessoas, teve que estar ausente neste momento, então 

todos estavam esperando que ele tomasse uma decisão. 

"Vocês sabem quem eu sou. Se alguma coisa acontecesse comigo..." Duanmu 

Huanghun disse de repente, olhando para os guardas como se abrigasse más intenções. 

Enquanto ele não o declarava em voz alta, mesmo um tolo podia ouvir a ameaça em sua 

voz. 

Os rostos dos guardas mudaram. 

A identidade de Duanmu Huanghun havia sido enfatizada repetidamente. Se algo 

acontecesse com o jovem mestre da família Duanmu sob seus cuidados, sua família não 

os deixaria ficar impunes. Suas próprias famílias também poderiam ser envolvidas. 

"Velho Wang, vamos. É melhor entrar na cidade!”. 

"Sim, se este veneno de sangue explodir, quem viria nos salvar neste lugar desolado?" 

"Não é grande coisa. Nós somos responsáveis por supervisioná-los, e ninguém disse 

nada sobre não entrar na cidade. Nós podemos apenas supervisioná-los lá!”. 

Essas palavras fizeram com que os olhos do Velho Wang se iluminassem. O que ele 

disse fazia sentido - supervisioná-los na cidade não era diferente! 

"Vamos! Vamos entrar na cidade!”. 

Muitas pessoas haviam sido enviadas nos últimos dias, então todos os vagões de 

transporte haviam voado, não deixando nenhum restante. 

Isso significava que eles tinham que retornar a Cidade do Pinho Central a pé. 

Felizmente, a mansão estava apenas a cerca de quarenta quilômetros da cidade. 

Esta curta distância não significava nada para Ai Hui. Ele teve que viajar ainda mais 

para chegar ao Pagode de Suspensão Dourado. 

Ai Hui não era descuidado e usava cada segundo disponível para recuperar sua energia 

elementar. Grande parte dela havia sido consumida ao lidar com a serpente de sangue. 

Se alguma coisa acontecesse no caminho de volta, ele não teria como lutar, e, embora 

houvesse os guardas e Duanmu Huanghun com ele, Ai Hui não estava disposto a deixar 

sua vida nas mãos dos outros. 

Enquanto caminhava, ele mexia com a espada da grama, levando as palpitações do 

embrião para gerar energia elementar de espada. 

As pessoas circundantes deram olhares estranhos à Ai Hui. 
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Este sujeito estava convulsionando? 

O velho Wang olhou com dificuldade. Por sorte, ele não tomou medidas antes; esse 

sujeito era tão estranho. Convulsionando enquanto caminhava... Se ele murmurasse em 

voz baixa também, ele se assemelharia a um médium fazendo uma dança para atrair os 

espíritos. 

Ai Hui não se importava com o que pensavam. A vergonha não significava nada 

enquanto ele pudesse recuperar sua energia elementar rapidamente. 

Todos se sentiram frágeis por dentro; com um pouco de medo, eles estavam prestes a 

começar a correr. 

Tal velocidade não vale a pena mencionar a Ai Hui, que veio de um fundo laborioso3. 

Operar a espada enquanto anda, no entanto, era uma experiência nova. 

No começo, ele não conseguia entender o ritmo, e seus movimentos eram 

consequentemente desajeitados. Mas, ao compreender gradualmente a técnica, ele logo 

encontrou algo diferente. 

 

                                                           
3 Laborioso é aquele que trabalha de maneira intensa; trabalhador. Que expressa excesso de dedicação 
no trabalho. Que se esforça. 


