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Como ele usava a espada durante a corrida, Ai Hui teve que manter o equilíbrio, o que 

significava que ele não conseguia inclinar-se para frente. Sua parte superior do corpo 

permaneceu imóvel enquanto a parte inferior das costas era como uma mola 

extremamente elástica e dura. A espada em sua mão teve que se ajustar e seguir o 

movimento do ritmo e tempo do corpo. 

Esta questão apenas diz respeito ao centro de gravidade; O que era mais difícil era a 

questão da respiração. 

Controlar sua respiração foi muito mais difícil ao correr do que quando se está parado. 

Como um veterano nisso, Ai Hui sabia muito bem que, se a operação de energia 

elementar fosse a essência de um ataque de energia elementar, a respiração foi a base de 

qualquer ataque. 

Isso incluiu a estocada mais básica. O controle estrito da respiração era um requisito, e 

se as respirações não se sincronizassem com a espada, então não só faltaria em poder, 

mas também resultariam em feridas. 

Claro, para Ai Hui, houve uma consequência mais séria, que era que ele não seria capaz 

de gerar energia elementar de espada. 

Quando Ai Hui compreendeu gradualmente a técnica, ele começou a perceber seus 

benefícios. 

A palpitação do embrião era mais forte do que antes. 

O benefício mais imediato foi o aumento da taxa de produção de energia elementar de 

espada. 

A energia elementar de espada recém-gerada fluiu da espada de grama em suas mãos, 

de volta ao seu corpo para iniciar a Rotação do Ciclo Circulatório. Vinte por cento da 

energia foi absorvida pelo embrião da espada, e o restante é reencaminhado aos palácios 

das mãos de Ai Hui após um ciclo de circulação. 

Os palácios de mão de Ai Hui, que começaram vazios, enchiam rapidamente e 

gradualmente se tornaram cheios. 

Mas Ai Hui não parou por aí. Ele continuou circulando até que seus palácios 

começaram a inchar e a doer. Para cada palácio que abriu, tornou-se mais forte com 

cada treinamento, como uma pequena lagoa que se expandia para um lago. 

No processo, desenvolver sua constituição desempenhou um papel fundamental. 

Pessoas com boas constituições, como Bangwan, eram como lagoas cercadas por 

pântanos, expandir-se para lagos era bastante direto. 

Por outro lado, pessoas com constituições fracas, como Ai Hui, eram como lagoas no 

meio do deserto. Era muito mais desafiante para elas se expandirem para lagos. 
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Mas as coisas nunca foram justas quando se tratava de treinamento; Ai Hui não se 

importou com isso. As pessoas com tempo para se queixar eram melhores no 

treinamento1. 

Ai Hui não pretendia mais temer o estado de embrião da espada, já que agora ele 

conseguia controlar sua consciência, o que significava que sua psique e força haviam 

melhorado. Anteriormente, ele tinha sido como uma criança com um machado pesado 

por perto, mas agora que a criança tinha crescido, ele poderia exercer a arma pesada. 

Ai Hui terminou seu treinamento e, ocasionalmente, arrancou uma palha2 de grama da 

estrada. Seu caule estava fracamente avermelhado, fazendo com que a expressão de Ai 

Hui escurecesse. 

Colocando-o diante de seu nariz, Ai Hui sentiu uma fragrância familiar, fraca e delicada 

- a tentação do diabo. 

Jogando-o de lado, a expressão de Ai Hui voltou ao normal, mas agora havia uma 

escuridão dentro de seu coração. Ele podia ver à distância o contorno da Cidade do 

Pinho Central. A cidade tranquila e pacífica permaneceu completamente inconsciente 

do perigo iminente. 

Os Salões de Treinamento barulhentos que se moviam com atividades e as florescentes 

luzes noturnas que encheram as ruas... Eles ainda estariam lá no futuro? As manhãs 

tranquilas que ele experimentou - acordando para se aquecer na luz solar contra o ar 

fresco e os olhos abatidos e sonolentos daqueles companheiros enquanto ele cheirava o 

vapor crescente dos doces - ele ainda acordaria nesses? 

Ai Hui estava com baixo astral. Ele suspirou interiormente, como se tudo o que era 

lindo estivesse desaparecendo lentamente. 

Ele balançou a cabeça, sentindo que ele estava sendo um pouco irracional. Apenas 

passaram alguns bons dias, e ele já foi corroído pelo conforto fácil. 

Nascer em sofrimento e dificuldades e morrer em paz e felicidade - fazia sentido. 

Ai Hui recuperou seu vigor. Não importa o quão terrível fosse, não seria pior do que a 

Região Selvagem, certo? 

Ele se livrou de pensamentos de distração e pensou na Atadura de Sangue que havia 

arrebatado à carne da serpente de sangue. Ele não o inspecionou na época, a situação 

intensa não lhe permitiu. Ele rapidamente voltou sua atenção para ela. 

Era branca como a neve, sem marcas visíveis. 

Ai Hui ficou atordoado. Ele procurou pela Atadura de Sangue, mas ainda não havia 

nada. 

                                                           
1 A lógica por traz disso, é que se uma pessoa tem tempo para se queixar, quer dizer que seu 
treinamento está mais avançado. 
2 Estarei mudando lâmina de grama para palha de grama para não acontecer confusão. 
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Para onde foi? 

Ele pensou sobre o momento em que o sangue havia escorrido de suas palmas, apenas 

para ser absorvido pela atadura. 

Poderia ser que a atadura estava devorando sangue? 

Ele lembrou as palavras de sua Professora. A Atadura de Sangue era um artefato das 

Seitas de Sangue de volta à Era do Cultivo. Seitas de Sangue... Apenas de seus nomes, 

era óbvio que eles estavam relacionados de alguma forma com o sangue, então, quando 

a atadura absorveu seu sangue, Ai Hui não estava muito surpreso. 

Mas a carne da serpente de sangue era venenosa. Haveria um problema agora que o 

Atadura de Sangue tinha absorvido? 

Ai Hui começou a rir involuntariamente. Ele realmente pensou na atadura como um 

objeto vivo. Que problema? Diarreia? 

Imaginando a atadura com diarreia... Ele simplesmente não conseguiu imaginar... 

Ele decidiu deixar este difícil problema para Lou Lan e deixá-lo interpretá-lo. 

Seus lábios levantados desapareceram em um instante e no momento seguinte, com um 

tremor de ouvidos e com uma luz fria em suas pupilas, ele gritou: "Alguma coisa está 

errada!”. 

Todos ficaram tensos. 

Duanmu Huanghun estava prestando atenção a Ai Hui durante todo esse tempo. Sem 

mencionar nada mais, o menor sinal de problemas, não importa quão pequeno, nunca 

foi despercebido por esse bastardo. Duanmu Huanghun não tinha ideia de como ele fez 

isso, mas Ai Hui mostrou claramente essa habilidade em sua fuga anterior. 

Com sua visão clara, Duanmu Huanghun notou a fraca cor vermelha da lâmina de 

grama que Ai Hui havia pegado, fazendo com que sua expressão mudasse um pouco 

também. 

Ele se alegrou interiormente, agradecido por já ter deixado a mansão. 

Embora Ai Hui fosse um pouco de canalha, ele tinha um nariz mais afiado que o de um 

cão. 

Ao ouvir o aviso de Ai Hui, ele se tornou altamente focado e inalou profundamente. 

"Aqueles sob dois palácios, fiquem perto de mim. Aqueles acima se preparem para 

atacar, mas tenha cuidado para não se afastar muito da minha zona de proteção”. 

Os professores já não estavam presentes. Como o mais forte dentro do grupo, Duanmu 

Huanghun foi obrigado a assumir o dever. 
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Ai Hui olhou para Duanmu Huanghun com surpresa. Ele não esperava que esse ingrato 

assumisse a responsabilidade. 

Os alunos tiveram fé completa em Duanmu Huanghun e, ao ouvir seu comando, 

imediatamente entraram em suas respectivas posições. O processo foi caótico e a 

formação desordenada, mas eles, no entanto, realizaram a tarefa. 

Duanmu Huanghun lentamente se encontrou se acostumando com esse papel. Desde 

jovem, ele tinha sido chamado de Irmão Huanghun por causa de sua experiência na 

liderança de um grupo de combate. 

"Esteja ciente da distância, não vá longe demais". 

"Apoie-se". 

"Não pare, não estamos longe da Cidade do Pinho Central". 

... 

Ele era um perfeccionista com uma personalidade arrogante. Uma vez que ele começou 

algo, ele faria isso com a melhor das suas habilidades. 

Ai Hui observou como o ingrato instruiu os alunos que estavam dando seus melhores 

esforços para cooperar. Eles ficaram quietos e calmos, esperando em silêncio as 

inundações de sangue próximas. Fatty cuidadosamente se posicionou ao lado de Ai Hui 

como um gato gordo enfrentando um grande inimigo. 

Ruídos sussurrantes, amplificados nas orelhas de Ai Hui, soavam do mato. Ele inalou 

bruscamente antes de gritar alto: "Eles estão aqui!”. 

Antes que ele terminasse de falar, a espada da grama na mão empurrou inesperadamente 

para frente. 

O clarão de espada da espada de grama de Ai Hui atingiu uma aranha do tamanho de 

um punho. 

As costas da aranha estavam cobertas densamente em faixas vermelhas escuras e seus 

olhos estavam injetados de sangue. A visão fez todo mundo tremer. 

Clank! 

Um som metálico tiniu, perfurou o ar enquanto o corpo da aranha congelava 

rigidamente antes de mergulhar no mato com uma velocidade ainda mais rápida. 

A expressão de Ai Hui mudou um pouco. Seu golpe de espada não quebrou a carapaça 

da aranha! 

Ele tinha uma boa compreensão das aranhas. Ele tinha visto todo tipo na Região 

Selvagem. Enquanto as aranhas eram altamente tóxicas, sua característica mais terrível 
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era sua habilidade de emboscadas silenciosas com ataques fatais. Mas elas nunca foram 

conhecidas por ter uma defesa sólida. 

Essa aranha de sangue evidentemente sofreu algum tipo de mutação. Para resistir a seu 

ataque sem quebrar, a carapaça deve ter sido extremamente resistente. 

Uma variedade de insetos com manchas vermelhas em seus corpos começaram a surgir 

do mato. 

O [Florescer Verdejante] de Duanmu Huanghun foi totalmente utilizado. As videiras 

verdes envolvendo os galhos mudaram-se incessantemente, criando uma sombra escura 

e verde. Os insetos caíram neles, tão densos quanto às gotas de chuva. 

As videiras e os ramos macios, feridos diminuíram, mas eles efetivamente travaram os 

ataques dos insetos. 

Despertados de seu estupor, os outros estudantes lançaram seus próprios ataques 

apressadamente. 

No momento seguinte, uma série de luzes coloridas brilhava tão densas quanto às gotas 

- fogo, gelo, areia movediça e videiras. 

Ai Hui não conseguiu parar de balançar a cabeça. Seus movimentos pareciam 

chamativos, mas eles eram de uso limitado ao direcionar esses insetos sanguíneos que 

antes eram fracos e frágeis, mas agora extremamente difíceis de lidar. 

A aranha previamente atingida por Ai Hui reapareceu e se lançou para ele, cuspindo 

uma luz vermelha no meio do ar. 

Ai Hui, que estava se preparando para balançar sua espada na aranha, foi pego de 

surpresa por seu movimento. Ele sabia que a situação estava errada, e suas pupilas se 

estreitaram. Seu poder estava quase esgotado! 

De repente, uma força forte afastou seu corpo da luz vermelha, fazendo com que a luz 

errasse por uma margem apertada. 

Era Fatty, que estava alerta o tempo todo. Ao notar que algo estava errado, ele puxou 

apressadamente Ai Hui de lado. 

Um grito alto soou por trás de Ai Hui - um guarda foi atingido pela luz vermelha. 

Transformou-se em uma telha de aranha carmesim ao tocar seu corpo, prendendo-o 

firmemente dentro. 

Antes que Ai Hui tivesse tempo de ajudar, o guarda foi rapidamente afogado em uma 

onda de insetos que se aglomeravam em volta dele. Em um piscar de olhos, apenas uma 

pilha de ossos brancos foi deixada, nem mesmo um pouco de carne podia ser vista. 

Os pelos de Ai Hui ficaram de pé. Ele percebeu que as partes vermelhas dos insetos se 

tornaram mais brilhantes e maiores. 
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A carne tornou os demônios mais fortes? 

No Jardim da Vida, Ai Hui já havia notado os ataques frenéticos dos demônios de 

sangue, mas não conseguiu entender a razão por trás disso. Agora ele finalmente sabia o 

porquê. Como os Elementalistas caçavam bestas ferozes, os demônios de sangue, 

também, os viram como uma comida deliciosa que poderia torná-los mais fortes. 

"Não fique parado! Saia rapidamente!" Ai Hui berrou enquanto avançava com todas as 

suas forças. Fatty também começou a se mover, seguindo de perto. 

Duanmu Huanghun também reagiu. "Sigam-me! Avançar!" 

Os guardas estavam com medo além de sua compreensão. Com quatro homens caídos, 

sofreram mais danos. Enquanto Duanmu Huanghun e os outros eram mais fracos, eles 

tinham experiência no Jardim da Vida e conheciam as características dos demônios de 

sangue. E o mais importante, eles confiaram completamente nos julgamentos de Ai Hui. 

Os guardas, por outro lado, ficaram céticos com o aviso de Ai Hui e, portanto, reagiram 

meio batimento mais lento. Isso, juntamente com a falta de experiência em lidar com 

demônios de sangue, os devastou. 

Como um enxame de abelhas, todos correram para a Cidade do Pinho Central. 

 


