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Além dos manuais de espadas, esta foi a primeira vez que Ai Hui estudou um registro 
de Arte da Espada. Na verdade, o que estava escrito nos manuais da Arte da Espada não 
era exatamente a Arte da Espada, mas movimentos de espada. 

Houve grandes diferenças entre Arte da Espada e movimentos de espada. 

A natureza dos movimentos da espada era o "movimento", ou a mudança da força 
espiritual, e a espada era apenas um transportador. A natureza da Arte da Espada, no 
entanto, era a habilidade de empunhar uma espada. Esta foi também a razão pela qual a 
espada declinou como uma arma. Nos estágios iniciais do desenvolvimento dos 
movimentos de espada, a Arte da Espada era um assunto de treinamento básico para 
todos os espadachins. Durante a Era do Cultivo, os espadachins não tiveram que 
começar com a espada porque a espada não era necessariamente controlada pelas mãos. 

O uso da força espiritual poderia enviar a espada voando por milhares de quilômetros e 
era o que os espadachins praticavam. 

No entanto, devido ao inesperado desaparecimento da força espiritual, as pessoas 
tiveram que controlar a espada com as mãos novamente. Só naquela época eles 
perceberam que não podiam mais usar a espada. 

Em termos de fatiar e picar, as espadas eram menos poderosas que os sabres e os 
machados. Em termos de esfaqueamento, elas não eram tão boas quanto às lanças. 

Atualmente, este foi o estado embaraçoso da Arte da Espada. Enquanto, a eliminação de 
espécies foi selecionada pela natureza, a eliminação da Arte da Espada foi selecionada 
pelo tempo. Ai Hui não sabia de teorias profundas, mas ele estava bem versado nos 
limites do espadachim devido à sua abundante experiência de combate. 

Se não fosse pelo embrião da espada e suas mudanças subsequentes, ele não teria 
escolhido a espada. 

Graças ao embrião da espada, ele desenvolveu sua própria vantagem. Embora ele não 
tivesse como saber se isso seria vantajoso no futuro, ele decidiu colocar seu futuro na 
espada simplesmente por causa do que ele poderia obter agora. Outros podem achar que 
ele era muito descuidado em tomar uma decisão tão importante para o seu futuro, mas 
Ai Hui não estava de acordo. 

Que significado teria o futuro para uma pessoa como ele, que não tinha nada? Sua vida 
não valia nada, então não era preciso falar sobre seu futuro. Portanto, para ele, mesmo a 
menor vantagem era valiosa. 

Ele lentamente infundiu sua energia elementar na pílula da espada. 

A pílula da espada começou a brilhar novamente, e uma figura apareceu na luz. 

Ai Hui observou desta vez com atenção. Quanto mais rápido ele infundia a energia 
elementar, mais rapido a figura se movia e vice-versa. 
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Seu professor disse que havia três movimentos independentes com seus próprios nomes. 
O primeiro foi chamado de [Lua Crescente], o segundo [Queda da Poeira] e o terceiro 
[Dama-Da-Noite1]. Nenhum dos nomes estava relacionado. Foi por isso que Cheng Rou 
pensou que eles não estavam relacionados. Na verdade, Ai Hui também não havia visto 
uma inter-relação entre eles. 

Tendo observado cuidadosamente desde o início até o fim, Ai Hui percebeu que havia 
apenas um movimento que ele poderia aprender agora entre os três movimentos. 

O primeiro, [Lua Crescente]. 

Isto foi porque a [Lua Crescente] foi o único movimento que apenas exigia os palácios 
das mãos. Ambos outros movimentos apresentaram critérios mais elevados no nível 
base e envolveram a ativação de mais palácios. A técnica [Queda da Poeira] exigiu a 
ativação dos palácios das mãos e do palácio da terra, que não era fácil de abrir. Ai Hui 
teria dificuldade em realizar isso dentro de um curto período de tempo. Enquanto isso, a 
[Dama-da-Noite] era ainda mais complicada. Além dos quatro palácios das mãos e dos 
pés, o palácio do céu também precisava ser ativado. 

Ai Hui ficou um pouco decepcionada no início, mas, no segundo pensamento, ficou 
satisfeito porque ele sabia que muito poucos mestres se incomodariam em criar uma 
Arte da Espada para iniciantes. 

A [Lua Crescente] sozinha foi suficientemente complicada para ele aprender. 

Esse foi o movimento mais complicado que já encontrou. Os movimentos que ele 
aprendeu anteriormente eram simples e brutais, como o [Arqueamento Dorsal do Peixe]. 
Embora ele realmente não tenha começado, ele já ganhou muito simplesmente 
observando os três movimentos na pílula da espada. Essa experiência foi incrível e 
realmente impressionante para Ai Hui. 

A primeira coisa que ele notou sobre os três movimentos foi sua elaboração de uma 
forma geral. A rota fluente da energia elementar, por exemplo, foi complicada e 
cuidadosamente projetada. Além disso, a velocidade de fluxo da energia elementar 
também não era constante, mas às vezes era rápida e às vezes lenta. 

Além disso, a coordenação da respiração e do corpo também era necessária. 

Em outras palavras, o movimento só seria desencadeado quando a energia elementar e a 
respiração fossem coordenadas com o movimento. 

A combinação perfeita desses três fatores pode levar à execução mais poderosa dos 
movimentos. 

Os inúmeros detalhes eram tão complicados que quase tirava o fôlego de Ai Hui. 

                                                           
1
 Na T adução estava Night Epiphyllu , Epiphyllu  é u a pla ta ue ta é  é ha ada de Ca tos-

Orquídea  ou Dama-da-noite. 
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A dificuldade em praticar a [Lua Crescente] já estava além da imaginação de Ai Hui, 
mas seria ainda mais difícil usar esse movimento no combate real porque, em um 
verdadeiro combate, o ambiente era mais complicado e mais difícil. Além disso, o 
lutador teria que considerar como aproveitar oportunidades fugazes, ao mesmo tempo 
em que lida com a obstrução e a interferência dos adversários. 

Com base em sua experiência de combate, Ai Hui preferiu movimentos mais simples 
que eram mais fáceis de usar. No entanto, ele também estava ciente de sua fraqueza, que 
era a falta de um movimento final poderoso. 

Os três movimentos independentes na pílula da espada podem se tornar suas técnicas 
finais. 

Embora ele ainda não tenha aprendido o movimento, ele já poderia sentir seu poder. 

Seu professor estava certo. Cheng Rou era definitivamente um verdadeiro gênio. 

Certamente, Ai Hui ganhou algo dos manuais de Arte da Espada. Embora seu 
treinamento não dependesse mais dos manuais da espada, ele desenvolveu sua própria 
compreensão da Arte da espadas sob a influência dos manuais que continham a 
sabedoria de inúmeros cultivadores de milhares de anos. 

Os três movimentos da espada foram apresentados com detalhes. Toda a energia dentro 
do corpo foi alocada de forma elaborada, depois convergiu e, finalmente, explodiu. 

Isso foi incrível. 

Com os olhos iluminados, ele se acalmou da excitação e começou a estudar com 
atenção. 

- 

O céu ao lado de Cidade do Pinho Central. 

Um vagão de transporte rugiu. Os alunos do vagão estavam sentados calmamente. 

"É um prazer lutar com todos vocês. Meu nome é Shi Xueman, e eu sou o líder da 
equipe. Espero que possamos nos dar bem e completar a missão sem problemas. Este 
será o seu exame de graduação”. 

Se Ai Hui fosse capaz de ver a cena, ficaria maravilhado porque a pessoa que estava 
falando era à mesma que a moça da casa de macarrão. 

Shi Xueman estava em um terno de batalha branco que parecia brilhante e corajoso. Seu 
cabelo preto soprava no vento, e seu rosto esplêndido era como uma pintura perfeita. 

No entanto, como ela era a deusa superior e a Deusa Superior da Guerra, ninguém 
ousava mostrar uma expressão obscena. O número de homens que ousaram corteja-la 
era definitivamente menos do que o número de homens que tinham sido derrotados por 
ela. 
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Shi Xueman parecia solene e seus olhos estavam gelados. Sua aura intangível estimulou 
os nervos de todos. 

Os alunos perceberam o quão poderosa era essa dama. 

"Vocês estão todos muito familiarizados com a situação atual. A catástrofe do sangue 
estourou de repente, e as Treze Divisões não puderam prestar assistência dentro de tão 
curto período de tempo. O que mais nos preocupa é a área para estudantes mais jovens, 
que são menos poderosos e não conseguem resistir. Quanto aos guardas de cada cidade, 
tenho certeza que você está familiarizado com a capacidade deles.” 

Alguns estudantes riram alto. 

Os alunos de classe baixa geralmente consideravam os guardas com reverência, mas os 
alunos de classe alta, que eram experientes em combate real devido a tarefas diárias, 
nunca pensaram muito neles. Além disso, todos os alunos do vagão de transporte foram 
os melhores dos melhores, então eles, sem dúvida, superaram os guardas em termos de 
habilidades gerais de combate. 

Shi Xueman continuou seu discurso como se não tivesse ouvido a risada: "Este é um 
caso abrupto, mas acredito que você não hesitará. Eu sei que nenhum de vocês precisa 
se preocupar com a sua graduação, mas como o Campo de Indução atribuiu uma tarefa 
tão importante para nós, tenho certeza de que ninguém quer que ela termine em falha ou 
desonra para sua família”. 

Ao ouvir a última frase, alguns alunos que estavam descansando agora se sentaram em 
linha reta, e seu olhar tornou-se sério. 

Os olhos de Shi Xueman estavam gelados. Ela olhou para os alunos e disse: "Esta é uma 
missão especial que diz respeito à vida de milhões de pessoas. Eu acredito que você já 
ouviu falar sobre o veneno de sangue, mas eu gostaria de lembrá-lo de que é ainda mais 
horrível do que você imaginou. Esta é uma missão que é diferente do que você passou 
antes. Como líder da equipe, eu tenho três requisitos para você”. 

"Em primeiro lugar, espero que você possa seguir ordens e coloque nossos esforços 
juntos. Em segundo lugar, fique atento aos perigos, pois qualquer coisa pode acontecer 
na zona da catástrofe...”. 

Alguns estudantes ficaram impacientes. Embora Shi Xueman fosse bem conhecida de 
fato, eles também não eram ninguém. Não se sentiu bem em ser comandados por um 
líder de equipe mulher. 

Além disso, eles pensaram que Shi Xueman estava exagerando no perigo e fazendo 
muito barulho para uma ordem casual. A catástrofe de sangue já estava sob o controle 
do Campo de Indução. Todos eram de famílias bem conhecidas, então todos sabiam que 
o Campo de Indução havia encontrado a solução para lidar com a catástrofe de sangue. 

Como resultado, eles consideraram a missão mais como uma viagem de campo para que 
eles pudessem ter um curriculum vitae melhor antes da formatura que justificaria as 
posições importantes que eles iriam levar. 
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No entanto, essa estúpida mulher tomou isso muito a sério. 

"Pare de incomodar!", Disse um estudante do sexo masculino que parecia ter muita 
força enquanto resmungava sem olhar para ela. "Você é apenas uma líder de equipe...”. 

Sem aviso, uma bela mão apareceu na frente dele do nada. Ele estava bastante 
amedrontado, mas não teve tempo de reagir antes que um vime endurecido, tão tenaz 
quanto um fio de aço e usado para proteger seu corpo, estivesse abruptamente se 
enrolado e arrastasse ele para longe de seu assento. 

Quando percebeu o que aconteceu, ele já havia sido expulso do vagão de transporte. 

"Ahhhh..." 

O grito soou cada vez mais longe. Todo mundo no vagão engoliu nervosamente, e suas 
expressões mudaram. Aqueles que estavam insatisfeitos imediatamente se tornaram 
silenciosos. 

Ninguém esperava que Shi Xueman fosse tão direta e violenta, ou tão cruel. Todos os 
alunos ficaram assustados. 

Felizmente, o vagão de transporte estava voando em uma altitude relativamente baixa. 

Ainda assim, a lesão deve ser grave. 

Esta mulher era mais horrível do que se esperava... 

"Eu vou relatar o caso de Li Hai ao Campo de Indução, e estou feliz em conhecer seus 
pais, se necessário." Shi Xueman era tão serena quanto uma verdadeira dama e não 
tinha nenhum semblante assassino. Enquanto passava os dedos pelos cabelos, cada 
movimento era a encarnação da graça e da beleza. 

Ninguém ousou olhar para ela ou dizer uma palavra. 

Somente agora eles se lembraram de que essa deusa os ultrapassou não só em termos de 
habilidades de combate, mas também em termos familiares. Quanto à amarga 
experiência de hoje, Li Hai só poderia suportar porque a família Li claramente não se 
atrevia a incomodar a família Shi. No entanto, se Shi Xueman reclamasse aos pais de Li 
Hai, ele definitivamente seria punido. 

Isso... Isso foi injusto! 

Os alunos ficaram com raiva e triste. 

Shi Xueman sentiu que o vagão de transporte começou a pousar, então ela se sentou 
diretamente com sua expressão se tornando séria. 

O transporte permaneceu parado no chão. 

"Desembarque!", Ela ordenou friamente. 
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Como uma heroína, ela foi a primeira a saltar bem do vagão enquanto seus longos 
cabelos pretos tremulavam ao sol. 

 


