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Dentro da caixa de madeira, havia uma pílula prateada colocada sobre um pano de 

veludo preto. 

"Esta é a pílula de espada". Wang Shouchuan podia ver que esta era a primeira vez que 

Ai Hui tinha visto uma e explicou: "Discípulo, você está familiarizado com os antigos 

manuais de espadas e você deve saber sobre a pílula de espada; no entanto, esta pílula 

de espada é drasticamente diferente das pílulas de espada da Era do Cultivo. Esta pílula 

de espada é um objeto usado para selar a espada. Usando o melhor ouro líquido do Mar 

da Névoa Prateada e a Técnica do Palácio do Céu Invertido, a pílula de espada foi 

criada com o conhecimento da Arte da Espada marcada dentro. Para legados brilhantes, 

havia muitas coisas sutis que não podiam ser colocadas em palavras, então, usando a 

pílula de espada, futuros alunos conseguiram compreender essas sutilezas. A Técnica do 

Palácio do Céu Invertido foi aprendida através de antigas tiras de bambu1 e muitos dos 

movimentos de energia elementar metálico foram selados através deste método”. 

A primeira parte deixou Ai Hui confuso. Ele sabia sobre o Mar da Névoa Prateada; Era 

parte do Avalon dos Cinco Elementos e também a terra dos Elementalistas do Metal. 

Embora ele não soubesse o que era a Técnica do Palácio do Céu Invertido, isso parecia 

muito impressionante. 

Mas uma vez que ouviu "tiras de bambu", Ai Hui entendeu em um instante. 

Os manuais da espada foram gravados principalmente em tiras de bambu e Ai Hui 

passou por um número incontável deles. A partir de agora, as tiras de bambu já estavam 

rasgadas e esfarrapadas, ele considerou que se desintegram com o tempo. 

Durante a Era do Cultivo, as tiras de bambu geralmente foram passadas após um 

período de dez mil anos. 

Wang Shouchuan instruiu: "Coloque a pílula de espada na mão e insira uma energia 

elementar nele". 

Ai Hui fez como foi instruído. Ele pegou a pílula de espada prateada da caixa de 

madeira e colocou-a dentro da cavidade da palma da mão. A pílula de espada não era 

grande, pois era apenas um pouco grande para uma pílula... Ai Hui cuidadosamente 

inseriu um fio de energia elementar nele. 

Um raio de luz brilhante saiu abruptamente da pílula de espada na palma da mão. 

Dentro do raio de luz, havia constantemente silhuetas cintilantes que estavam segurando 

espadas e praticando. Eles eram como luzes cintilantes e sombras passageiras, saíram 

tão rápido quanto a como chegaram. 

Ai Hui foi atraído por isso imediatamente. 

                                                           
1 Os chineses utilizavam tiras de bambu como material para escrita. As tiras eram obtidas do caule da 
planta, raspadas internamente e colocadas para secar. Depois, para formar o livro, as fichas eram 
furadas nas extremidades e unidas por fios de seda. 
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Os movimentos das silhuetas eram tão rápidos quanto o relâmpago, e eles o 

deslumbraram e confundiram. De repente, um movimento violento visava o espaço 

entre as sobrancelhas. 

Ai Hui saltou de choque, mas logo sentiu uma imensa felicidade. Ele tinha visto muitos 

manuais de espadas, mas suas interpretações corretas tinham sido feitas com o passar do 

tempo. Ele só poderia usar as palavras e diagramas para reconstruir os movimentos. 

Com um tom ansioso, ele perguntou: "Mestre, que tipo de técnica de espada está 

nisso?”. 

Wang Shouchuan e Han Yuqin riram ao ver a impaciente expressão de Ai Hui. Ai Hui 

sempre mostrou uma maturidade além de sua idade, então era raro ver um lado infantil 

dele. Enquanto o casal gostava do Ai Hui firme e maduro, eles também desejavam vê-lo 

como um adolescente comum, despreocupado e animado. Para eles, o período juvenil 

foi o melhor momento para ser. 

"Não há nome. Tem três movimentos de espadas dispersos”, lembrou Wang Shouchuan 

com carinho. “Isso foi deixado por um velho amigo meu. Ele se chamava Cheng Rou e 

era um estranho talento com uma vasta gama de interesses, tocando em tudo. Ele era um 

Elementalista Completo raro e tinha os Cinco Elementos. Era difícil treinar para ser um 

Elementalista Completo, mas era um aprendiz talentoso e apaixonado. Enquanto ele 

colocasse sua mente, ele seria capaz de dominar qualquer coisa, mas ele não tinha um 

temperamento fixo e era muito despreocupado. Houve um período de tempo em que ele 

desenvolveu um interesse em espada e me disse que queria inventar um conjunto de 

espadas.” 

Ai Hui e Mingxiu prestaram atenção, como se estivessem ouvindo uma história. 

Recordando o passado, Wang Shouchuan suspirou e disse: "Ele levou sete dias para 

inventar esses três movimentos de espadas. Eu testemunhei como ele fez isso e seu 

talento era surpreendente. Até agora, nunca vi um talento capaz de superá-lo”. 

Han Yuqin bufou friamente. "Que pena que ele desperdiçou seu talento. Pequeno Ai 

Hui, não aprenda com ele. Um "Pau-Pra-Toda-Obra" é um mestre em nada.”. 

Ai Hui murmurou para si mesmo que este Sênior Cheng Rou deve ter ofendido a 

Professora no passado. Enquanto ele tinha tais opiniões, o que a Professora disse ainda 

fazia sentido e Ai Hui concordou com o fundo do coração. Enquanto Cheng Rou era 

teimoso, ele ainda era um gênio, enquanto que Ai Hui era apenas um sujeito médio. 

Somente quando ele lutou contra a morte por algo, ele poderia fazer algum progresso. 

Wang Shouchuan riu, mas não refutou, e continuou: "Depois de três movimentos, ele 

disse que sua criatividade e inspiração estavam esgotadas e não continuou. Esses três 

movimentos foram muito dispersos para serem transformados em um sistema e não 

podiam ser formados para transmitir as futuras gerações. Como tal, ele apenas me jogou 

aleatoriamente”. 

“Humph! Você está tratando isso como um tesouro quando é o lixo de outra pessoa!” 

Novamente, Han Yuqin deu um bufo frio. 
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Nesse ponto, Ai Hui estava 100% certo de que o Sênior Cheng Rou havia ofendido a 

Professora, e que a ofensa era enorme. 

Novamente, Wang Shouchuan não ficou com raiva. Ele apenas deu uma gargalhada e 

continuou: "Eu não imaginei que haveria um dia em que eu iria trazê-lo novamente. 

Enquanto esses três movimentos estão dispersos, o impacto ainda é muito bom. O 

design é elaborado e seria adequado para você aprender. Pegue e analise lentamente. 

Aprenda o máximo que puder. O uso da pílula de espada é muito fácil; Assim como o 

que você fez agora, use sua energia elementar para ativar a pílula de espada e você 

poderá ver as imagens. Quando você se familiarizar com a postura, o ritmo e os 

movimentos, coloque a pílula de espada no Palácio do Céu entre as sobrancelhas que 

complementam os visuais. As intenções seladas da pílula de espada aparecerão em sua 

mente e você poderá experimentar suas interpretações verdadeiras. Lembrar, você deve 

primeiro ser proficiente nos movimentos. Uma vez que o selo da pílula de espada está 

quebrado, as verdadeiras intenções só serão preservadas por um curto período de tempo 

". 

"Obrigado, Mestre!" Ai Hui devolveu cuidadosamente a pílula de espada para a caixa. 

Todos não podiam deixar de sorrir quando viram Ai Hui olhando como se fosse um 

tesouro. 

"Junior fez uma pequena fortuna recentemente", disse Sênior Mingxiu, sorrindo. "O 

estrago criado pelos demônios de sangue levou a uma situação terrível. As Flechas de 

Pelo de Coelho do Junior apresentou um desempenho excepcionalmente bom e foram 

consideravelmente eficazes em lidar com os demônios de sangue. Todas as Flechas de 

Pelo de Coelho da loja do gerente Li foram vendidas. Enquanto era vendida por vinte 

mil Yuan cada flecha, o preço não era comparável ao preço de mercado de trinta mil 

Yuan; No entanto, a grande quantidade vendida ainda trouxe lucro. O gerente Li estava 

tão ocupado quanto uma abelha e passou seus dias fabricando as Flechas de Pelo de 

Coelho. Eu acho que Junior terá uma renda de milhões de Yuan”. 

A Professora disse alegremente: "Isso é bom! Eu finalmente vejo um desenvolvimento 

positivo em relação aos meus oito milhões para a oficina”. 

Ai Hui ficou um pouco envergonhado. 

O Sênior Mingxiu instruiu, "Junior, faça uma viagem até a loja do Gerente Li mais 

tarde. Seu cabelo ficou cinza de tanto esperar. Havia uma enorme demanda para as 

Flechas de Pelo de Coelho, e ele está preocupado com o problema do Pelo de Coelho 

agora”. 

"Eu vou fazer uma viagem mais tarde." Parecia haver inúmeros sinais de pequenas notas 

voando nos olhos de Ai Hui. 

De repente, ele pensou na questão da Atadura de Sangue e perguntou: "Professora, você 

ainda se lembra de alguma coisa sobre a Atadura de Sangue?”. 

Han Yuqin não esperava que Ai Hui mencionasse a Atadura do Sangue e respondeu 

surpreendentemente com outra pergunta: "Alguma coisa aconteceu com a atadura?”. 
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Ai Hui respondeu apressadamente: "Não, não é um problema. Estou curioso sobre o 

material estranho”. 

Ele queria manter o assunto da atadura devorando carne para ele, ou então eles se 

preocupariam de novo. 

Han Yuqin franziu a testa e ponderou antes de balançar a cabeça. "Não tenho 

lembrança. Alguém me entregou no passado. Naquele momento, pensei que o material 

era muito especial, então eu o mantive como nunca tinha visto esse material antes”. 

Ai Hui ficou um pouco decepcionado, mas ele não ficou surpreso. Ele instruiu seu 

Mestre e Professora a tomar nota de sua segurança, mas ele acabou saindo sob o olhar 

desdenhoso da Professora. Com a Professora vigiando a oficina e a Sênior Mingxiu, que 

também era altamente qualificada, com ela, Ai Hui também sentiu que sua preocupação 

não era necessária. 

A oficina de bordados estava excepcionalmente ocupada, assim como antes. Era como 

um mundo completamente diferente quando comparado ao exterior. 

Depois de sair da oficina de bordados, Ai Hui correu direto para a loja do Gerente Li. 

Quando o Gerente Li viu Ai Hui, o olhar que ele lhe deu foi como se ele tivesse acabado 

de se reunir com um parente há muito tempo perdido. "Graças a Deus! Meu garoto, 

você está finalmente aqui! Eu já estive na oficina de bordados algumas vezes e eles 

disseram que você não havia retornado. Oh meu, meu coração estava em uma bagunça, 

o mundo está em um estado desorganizado agora. Embora suas habilidades sejam 

excepcionais, você ainda precisa ter cuidado! Nosso futuro é vasto e pavimentado com 

riquezas. Devemos evitar riscos desnecessários”. 

Ao chegar ao fim de seu discurso, o tom do gerente Li era sincero e fervoroso. 

Ai Hui alegremente gesticulou, dizendo: "Então eu estou contando com o Gerente Li 

para ganhar mais dinheiro em meu nome". 

Quando ele ouviu "dinheiro", o Gerente Li se iluminou. "Eu estive esperando por você! 

Nossas Flechas de Pelo de Coelho estavam sendo requisitadas em vinte mil Yuan cada. 

Depois de deduzir os custos de fabricação de seis mil Yuan, ainda temos lucro de 

catorze mil Yuan por flecha. Adivinha quantos vendemos?” 

Ai Hui também se iluminou e disse: "Quinhentos?”. 

O gerente Li deu a Ai Hui um olhar desdenhoso. 

Ai Hui estava extasiado agora. "Mil?" 

"Confiança! Confiança! Onde está sua confiança? Por que não consigo ver?” O gerente 

Li fingiu estar descontente. 

Ai Hui estremeceu. "Poderia ser dois mil?" 
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A expressão do gerente Li estava orgulhosa enquanto ele estendia três dedos. “Três 

mil!" 

Os olhos de Ai Hui quase saíram. 

"Três mil!" A saliva do Gerente Li estava voando enquanto falava: "Você sabe quanto 

tempo eu não dormi? Por causa destas três mil flechas, coloquei minha vida em risco. 

Passei dias e noites nelas. Uau, essa dor, oh, esse cansaço; Estava tão cansado que não 

conseguia endireitar minhas costas. Você acha que foi fácil considerando minha idade? 

Meu filho, olhando para o quanto esforço eu coloquei, seria possível...”. 

Os olhos de Ai Hui, que estavam quase estourando, de repente ficaram alerta como um 

gato faminto na noite escura. Eles piscaram brilhantemente com, raios brilhantes 

dourados. Sem uma segunda palavra, ele interrompeu o gerente Li, "Não! Divida o 

dinheiro! Divida o dinheiro agora!”. 

Ele poderia obter sete milhões de Yuan por mil flechas. Três mil flechas significaram 

vinte e um milhões de Yuan. 

Vinte e um milhões de Yuan! 

Esta era uma quantidade na qual ele não se atrevia a pensar no passado. Ele deve 

primeiro pagar a Professora os oito milhões pela oficina de bordados. Depois de somar 

as despesas diversas, ele calculou que seria dez milhões de Yuan. 

Ele ainda teria mais de onze milhões. Oh Deus, tanto dinheiro, por que o coração dele 

estava tão rápido... ... 

"Divida, divida, divida!" O gerente Li acenou com a cabeça, e sem uma segunda 

palavra, tirou um cartão de dinheiro delicado que foi impresso com o logotipo Avalon 

dos Cinco Elementos. 

Tão avançado! 

Ai Hui pegou o cartão de dinheiro. Ele já havia visto pessoas usando antes, mas era a 

primeira vez que ele usava um. Este cartão de dinheiro não tinha nome, então Ai Hui 

precisava imprimir no cartão. Ele injetou cuidadosamente um fio de energia elementar e 

uma pequena espada de prata apareceu no canto inferior direito do cartão de dinheiro 

preto. 

"Oh, espada, você tem gosto! Não é de admirar que eu tenha sentido que você era 

extraordinário”, afirmou repetidamente o gerente Li. 

O cartão de dinheiro pode distinguir o atributo da energia elementar e formar diferentes 

tipos de selos. A impressão de energia elementar de todos diferiu de acordo com seus 

atributos e treinamentos. 

A mente de Ai Hui se agitou e a quantidade apareceu na superfície do cartão preto. Na 

verdade, era vinte e um milhões! 
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Ele fez isso! Ele fez isso! Ele fez isso! 

Pelo de Coelho era realmente um ótimo nome! 

Em um instante, Ai Hui ficou extremamente agitado. Ele nunca teve tanto dinheiro 

antes. 

"Depois que eu soube que meu menino praticava a Arte da Espada, eu estava atento às 

espadas. As coisas boas vêm para aqueles que esperam, e finalmente consegui receber 

uma boa espada. Você quer dar uma olhada? Esta é realmente uma boa espada. Agora 

que o mundo está em um estado tão desorganizado e não há nenhum exército para 

apoio, é muito perigoso”. 

O gerente Li era todos sorrisos. Sua aparência, então, foi realmente o exemplo perfeito 

de um aproveitador. 

 


