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Apesar de terem sido afetados pelo veneno de sangue e sofrerem mudanças chocantes, 

os insetos eram, afinal, ainda insetos. Embora pudessem ser tão rápidos como 

relâmpagos, eles não conseguiram suportar essa velocidade em longas distâncias. Ai 

Hui e seus colegas estudaram correram com todas as suas forças e gradualmente 

despistaram o enxame. 

Quarenta quilômetros não eram uma longa distância. Sob a iminente ameaça de morte, 

todos exerceram todas as suas forças e até a menina mais fraca se moveu tão rápido 

quanto um raio. 

Quando os portões da cidade de Cidade do Pinho Central apareceram no horizonte, 

quase todos os estudantes caíram no chão e choraram de alegria. 

Olhando para os portões da cidade fortemente protegidos, Ai Hui sabia que algo sério 

aconteceu, caso contrário a entrada não seria tão fortemente guardada. Era como se 

estivessem esperando a chegada de um inimigo. Ele sentiu-se preocupado. Lou Lan 

estava bem? Mestre, Professora e Sênior Mingxiu também deveriam estar bem, certo? 

No dia em que ele voltou, ele voou sobre a Cidade do Pinho Central. Quando viu a 

calma, sentiu uma imensa sensação de paz, apesar de simplesmente ter escapado da 

morte. Agora, ele ficou preocupado quando viu uma segurança tão apertada. 

Ele tinha mais pessoas com quem se preocupar agora. 

Ai Hui riu zombadoramente de si mesmo. Antes, ele estava sozinho no mundo, sem 

nada para segura-lo. Mesmo que ele tivesse morrido, ele não se preocuparia se ele seria 

ou não enterrado. Ele ainda poderia ter prazer em ser decomposto por cartuchos de 

artilharia. 

Uma vez que Fatty viu que era seguro, ele começou a mascar doces de malte sem um 

cuidado no mundo. Ao ouvir o ruído familiar, Ai Hui sacudiu a cabeça impotente. O 

Fatty com certeza não perdeu tempo. 

Fatty o salvou mais de uma vez. Era difícil calcular tal dívida. 

Graças a Deus, eles tinham o Duanmu Huanghun facilmente identificável. Os guardas o 

reconheceram de uma só vez e rapidamente permitiram que os estudantes passassem. 

De volta à conhecida Cidade do Pinho Central, todos ficaram relaxados imediatamente. 

Depois de fugir da morte duas vezes, eles não precisavam mais manter uma postura 

valente. Para muitos deles, suas lágrimas começaram a fluir e eles se juntaram para 

soluçar silenciosamente. Somente com isso eles conseguiram liberar seu medo. Somente 

com isso, eles conseguiram acalmar seus pensamentos sobre suas casas, seus pais e os 

familiares que eles poderiam ter perdido. 

Ai Hui olhou os outros estudantes em silêncio. Ele deu um suave suspiro; era apenas um 

grupo de crianças. 

Ele já havia esquecido que ele também não era tão velho. 
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Fatty parou de mastigar seu doce de malte. Ele ficou um pouco atordoado por causa do 

soluço de todos. 

Havia aqueles com um temperamento mais difícil também. Um estudante magro se 

aproximou de Ai Hui e disse com sinceridade: "Ai Hui, agradeço a Deus por você. Se 

não fosse por você, todos nós não teríamos conseguido voltar para casa. Meu nome é 

Jiang Wei. Se você precisar de alguma ajuda no futuro, não se sinta tímido em me 

perguntar!”. 

Seu nome tinha a conduta de um general nos tempos antigos. Ele era um aluno da classe 

de Fatty e era bastante capaz. Como Ai Hui, ele era um Elementalista do Metal e sua 

especialidade era tiro com arco. Ai Hui o tinha visto antes e ele era extremamente 

capaz. 

Ai Hui respondeu sem uma fração de modéstia: "Não se preocupe. Eu definitivamente 

não seria modesto em pedir ajuda.”. 

Jiang Wei riu com entusiasmo. Ele ficou apreensivo, sentindo que Ai Hui não era 

vaidoso nem hipócrita. 

De repente, muitas pessoas vieram agradecer a Ai Hui. Graças ao aviso de Ai Hui, eles 

conseguiram escapar da morte duas vezes. Sem Ai Hui, era provável que nenhum deles 

voltasse vivo. 

Com Jiang Wei sozinho, o comportamento de Ai Hui ainda era normal, mas com tantas 

pessoas agradecendo, ele ficou nervoso. Esta foi a primeira vez que experimentou algo 

assim. 

Ao lado, Duanmu Huanghun disse com ciúmes: "Se todos vocês estão tão agradecidos, 

por que você não mostra isso, dando-lhe dinheiro". 

Ai Hui lançou um olhar incandescente sobre esse ingrato; ele tinha conseguido 

adivinhar os pensamentos de Ai Hui, como naquele momento, ele tinha pensado a 

mesma coisa. 

"Como você poderia dizer isso, estudante Duanmu!", Uma menina disse com raiva. Ela 

levantou-se e continuou: "Como o estudante Ai Hui pode ser uma pessoa dessas?”. 

Ai Hui quase disse: "Sim, sim, eu sou". 

"Estudante Duanmu, como você pode entender mal o estudante Ai Hui assim?" Outra 

garota também se levantou para expressar a injustiça. 

Duanmu Huanghun sentiu-se extremamente injustiçado e patético. Ele queria dizer: 

"Não é esse o caso? Pergunte-lhe se você não acredita”, mas depois de ver as expressões 

furiosas de todos, ele só podia dizer que ele estava brincando. Só então, a raiva de todos 

se apaziguou. 

Claro, todos devem agradecer a Duanmu Huanghun. Seu [Florescer Verdejante] salvou 

muitas de suas vidas. 
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As palavras que estavam na ponta da língua de Ai Hui foram forçosamente empurradas 

para trás. Mas, com um segundo pensamento, isso não estava certo. Claramente, esse 

ingrato sabia que dar dinheiro era mais prático. A disputa devido às duas promessas de 

antes era claramente para enganá-lo. 

Ingrato! 

O olhar que Ai Hui deu a Duanmu Huanghun tornou-se cada vez mais hostil. Na 

verdade, seu personagem era desdenhoso! 

Depois de viverem em paz por tanto tempo, eles precisavam de mais tempo para reagir 

aos perigos; infelizmente, em tempos de crise, o tempo era o que eles geralmente não 

tinham muito. 

Ai Hui sacudiu a cabeça. Ele era apenas um ninguém. Todos esses grandes eventos não 

lhe interessavam. O que lhe interessava era colocar as mãos em uma grande tigela de 

macarrão. 

Ele trouxe Fatty de volta ao Salão de Treinamento e eles ainda não tinham entrado na 

porta quando Ai Hui gritou no topo de seus pulmões1, "Lou Lan! Eu estou de volta!”. 

Lou Lan, que estava varrendo o Salão de Treinamento, parou e inclinou a cabeça para 

olhar para Ai Hui. Surpreso, ele disse: "Bem-vindo de volta, Ai Hui!”. 

"Este é Qian Dai, também conhecido como Fatty, meu melhor amigo." Ai Hui puxou a 

Fatty para fazer as apresentações, depois disso ele enfrentou Fatty e disse com orgulho: 

"Este é Lou Lan, meu fantoche de areia!”. 

Com um estrondo, Lou Lan transformou em duas palavras: "Bem-vindo Fatty!”. 

"Uau, isso é interessante!" Fatty sorriu até que os enrugamentos em seu rosto tremiam e 

ele correu ansiosamente e disse: "Pegue alguns doces, Lou Lan. Você pode mudar 

novamente?”. 

Lou Lan tomou o doce de malte e jogou-o em sua boca. Crunch, crunch2. Essa imagem 

era uma réplica exata do Fatty. "Isso consiste em malte. Fatty, em que Lou Lan deve se 

transformar?” 

Em que ele deve se transformar? Fatty franziu a testa e ponderou. 

"Transforme em uma atadura com diarreia." Ai Hui de repente interrompeu. Ele jogou o 

pedido mais difícil que ele poderia pensar enquanto eles estavam na estrada. 

"Atadura com diarreia...”. 

Lou Lan e Fatty pareciam aturdidos. 

                                                           
1 O mesmo que gritar com todas as suas forças. 
2 Onomatopeia para mastigação. 
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Depois de cumprir seu esquema maligno, Ai Hui anunciou que estava indo para a 

oficina de bordados e saiu com uma brisa. 

Na oficina, ele viu que Sênior Mingxiu e a Professora estavam seguras e sadias. Para 

sua surpresa, o Mestre também estava realmente lá. O mestre parecia ter envelhecido 

muito e a Professora também parecia mais frágil. Ai Hui foi tocado; Ele sabia que eles 

estavam preocupados com ele. 

Ao vê-lo, todos ficaram agitados, especialmente o Mestre, que parecia tão feliz quanto 

uma criança. 

Só conseguiram acalmar-se da alegria de se reunir após um longo momento. 

Ai Hui contou em detalhes o que experimentou. 

Wang Shouchuan suspirou e disse: "É difícil acreditar que existe um veneno tão 

peculiar neste mundo. Quem sabe qual Elementalista da Madeira o criou. Vai ser uma 

bagunça completa desta vez, você não deve correr e apenas ficar na cidade em vez 

disso. Afinal, a Academia do Pinho Central está aqui. Com a força dos professores, 

ficaria mais à vontade”. 

Sênior Mingxiu deu uma explicação sem pressa e Ai Hui aprendeu o que aconteceu 

recentemente. 

Alguns dias atrás, alguém foi diagnosticado com uma doença estranha. Depois de trazer 

o Professor Xu e Cui Xianzi para examinar, eles diagnosticaram a pessoa com uma 

infecção por veneno e contra suas expectativas, nos próximos dias, apareceram mais 

casos de envenenamento de sangue. Eles só perceberam depois que estava sendo 

causado por um grupo de ratos de sangue que entraram na cidade através de um esgoto 

abandonado. 

Felizmente, os ratos do sangue não foram transformados completamente e não eram 

muito fortes, então eles foram facilmente destruídos, mas muitas pessoas já morreram 

por esse ponto. 

A crise que a Cidade do Pinho Central enfrentou levou ao pânico ocorrer ao menor 

movimento. Medidas de emergência foram impostas à cidade e todo o local foi avaliado 

para possíveis perigos. 

Aqueles que foram infectados foram enviados para um compartimento de isolamento 

para observação. 

Ai Hui não pôde deixar de ficar sem palavras depois de ouvir a notícia. Anteriormente, 

ele já pensava que, se houvesse uma epidemia de envenenamento de sangue, a situação 

ficaria muito terrível. Ele não podia acreditar que o que mais o preocupava já havia 

acontecido, e não em uma cidade que estava perto do Jardim da Vida, mas na Cidade do 

Pinho Central. 

Se a Cidade do Pinho Central estava em tal estado, então ele considerou que não estava 

melhor nas outras cidades. 
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O veneno do sangue era muito assustador! 

Depois de pensar nisso, no entanto, ele adivinhou que era normal que o Campo de 

Indução tivesse uma reação tão lenta. Era provável que todos ainda estivessem perdidos 

quanto ao que fazer sobre a situação. 

A única preocupação do Mestre era Ai Hui; Ele só soltou isso depois de ver que Ai Hui 

estava inteiro. Ele sentiu que, em última análise, a cidade era um lugar mais seguro para 

ficar. Havia pessoas suficientes e os professores tinham artes absolutas diferentes. Não 

seria fácil para os demônios de sangue invadir essa cidade. 

Ai Hui não refutou, mas apenas respondeu: "Discípulo teve alguns pensamentos depois 

de escapar da morte. Eu sinto que meus planos de contingência estão faltando, e eu 

gostaria de aprender alguns novos movimentos”. 

Wang Shouchuan pensou assim também. Enquanto ele sentia que era seguro na cidade, 

em momentos como esse, os movimentos de autodefesa eram os mais importantes. No 

passado, ele queria que Ai Hui crescesse passo a passo em vez de aprender técnicas com 

rapidez, mas agora que a situação havia piorado, ele não podia se dar ao luxo de 

aprender tão tranquilamente. 

"O mestre tem pensado nisso também. Que tipo de movimentos você gostaria de 

aprender?” 

Ai Hui respondeu: "Discípulo gostaria de aprender alguns movimentos de espadas". 

"Movimentos de Espada?" Wang Shouchuan não ficou nem um pouco surpreso. Ele 

havia percebido que Ai Hui tinha uma paixão pela espada. Ele pensou por um tempo 

antes de dizer: "A Arte da Espada está em declínio há muito tempo. Há muito poucas 

pessoas que a pratica, então poucos legados poderiam ser formados e transmitidos às 

futuras gerações. O mesmo não pode ser dito para as artes absolutas, então um legado 

não seria um problema”. 

Ai Hui estava em uma perda sobre o que fazer. As artes que poderiam ser chamadas de 

legados definitivamente tinham algo extraordinário nelas, mas assim, ele teria que 

desistir do embrião da espada. Se fosse no passado, Ai Hui não hesitaria, mas agora seu 

embrião de espada estava melhorando. Além disso, seria uma pena que ele não usasse 

sua energia elementar de espada única para praticar movimentos de espadas. 

Professora falou e disse rindo: "Eu tenho um legado absoluto. Se o Pequeno Ai Hui 

estiver disposto a aprender, a Professora pode ensinar-lhe tudo”. 

Uma visão de si mesmo flutuava na mente de Ai Hui; inúmeras agulhas brilhantes 

dançavam ao redor dele enquanto agarrava uma agulha de bordar, então ele se virou e 

sorriu docemente. De repente, sentiu frio e não pôde evitar tremer. 

Olhando para o estado de Ai Hui, todos riram com entusiasmo. Mesmo Han Yuqin se 

convulsionou de riso e não estava nada irritada. 
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Ai Hui pensou cuidadosamente e decidiu. "Discípulo decidiu se expandir e trabalhar em 

seus movimentos de espada". 

Depois de tomar essa decisão, sentiu-se surpreendentemente à vontade. Ele tinha o 

embrião de espada dentro de seu corpo e o treinamento exigia o uso de movimentos de 

espada. A energia elementar também era parte da energia elementar de espada. Se ele 

não expandisse o desenvolvimento de seus movimentos de espada, em que área ele 

deveria expandir? 

Ele não era alguém que estava transbordando de talento. Seria como cortejar a morte se 

quisesse ser ganancioso quando tinha uma aptidão terrível. 

Wang Shouchuan e Han Yuqin se entregaram um olhar e viram sinais de um sorriso nos 

olhos uns dos outros. 

"Sua Professora e eu já percebemos isso há muito tempo." Wang Shouchuan não se 

preocupou em ocultar sua expressão de aprovação e riu. "Todo evento importante que 

você encontrou foi decidido com a espada. Sua Professora e eu sentimos que você 

deveria aprender a espada.” 

"Então, e se a espada estiver em declínio?" Han Yuqin continuou com altivez: "O 

bordado da Professora não foi inventado sozinho? Talvez o nosso Pequeno Ai Hui seja 

o primeiro Grande Mestre da Espada no futuro!”. 

Mingxiu tirou uma caixa de madeira e disse sorrindo: "O Mestre e a Professora haviam 

cuidado disso há muito tempo. Júnior abra rapidamente esta caixa e dê uma olhada.”. 

De repente, um calor que ele nunca experimentou antes engoliu Ai Hui, e ele foi 

momentaneamente apanhado de surpresa. 

 


