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A dificuldade de aprender a【Lua Crescente】 foi muito maior do que Ai Hui esperava. 

Embora envolvesse apenas dois palácios, Ai Hui tentou por um longo período de tempo, 

mas ainda não conseguiu encontrar uma maneira de começar. Graças às discussões 

frequentes com o professor, seus horizontes foram amplamente ampliados. Wang 

Shouchuan foi bom em trabalhar com teorias e muitas vezes debatesse com Ai Hui, 

embora soubesse que Ai Hui era apenas um iniciante. 

Na verdade, os movimentos que envolvem apenas dois palácios eram principalmente 

movimentos básicos. Eles eram simples e fáceis de aprender, mas tinham poder 

limitado. Como não era necessária muita energia elementar, a rota de fluxo era simples 

também. Como resultado, tais habilidades não podem envolver muitas mudanças. 

Era como cozinhar. Se o cozinheiro tivesse apenas dois ingredientes, ele teria poucas 

opções em como usá-los e, portanto, não poderia preparar pratos complicados. 

É por isso que ele acreditava que Cheng Rou, que poderia criar a habilidade de 【Lua 

Crescente】 usando apenas os palácios das mãos, era definitivamente um gênio! 

Uma vez que envolveu apenas dois palácios, o requisito de energia elementar não era 

alto, mas as técnicas envolvidas não eram simples. 

Era muito complicado! 

A primeira coisa que Ai Hui precisava fazer era criar uma corda estável entre seus 

palácios das mãos. Isto sozinho era uma técnica de alto nível e não podia ser facilmente 

alcançada por iniciantes. 

Quando Wang Shouchuan lhe deu a pílula da espada, ele não esperava que Ai Hui 

dominasse as habilidades em um curto período de tempo. Ele só queria mostrar a Ai Hui 

o que era a espada real, para que ele pudesse ter um alvo no futuro. 

Mas Ai Hui não queria desistir de qualquer maneira. As técnicas eram complicadas, mas 

ainda assim realizáveis. 

No entanto, ele ainda era forçado a parar por causa de muitas outras coisas que ele 

precisava fazer, como descascar a Seda do Crepúsculo. 

Lou Lan terminou de ajustar as proporções das ervas. Os Casulos do Crepúsculo que 

eram tão duros quanto o ferro foram amolecidos. 

Havia alguma coisa que Lou Lan não pudesse fazer? Ele poderia refogar a sopa, fazer 

comida elementar, curar feridas, fazer massagens, preparar prescrições e amolecer 

casulos... 

Quem ousou falar mal de um excelente Fantoche de Areia! 

Ai Hui disse: "Lou Lan, você é brilhante!”. 
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Ao ouvir seus elogios, Lou Lan riu alegremente e seus olhos se tornaram como luas 

crescentes. "Continue, Ai Hui!" 

Uma bandeira de areia de repente apareceu na palmeira de Lou Lan. A superfície 

arenosa da bandeira tinha duas palavras esvaziadas: Continue Lutando! Lou Lan acenou 

enquanto balançava a bandeira. 

Ai Hui riu alto. 

- 

Mais uma vez, Shi Xueman voltou para a Cidade do Pinho Central. Ao ver as ruas 

vazias, parecia diferente d a cidade que visitou muitas vezes. Esta foi a primeira vez que 

viu as ruas tão vazias. 

Parecia que a situação era pior do que esperava. 

Esta foi a primeira vez que ela era uma líder de equipe. Ela deve completar a tarefa 

perfeitamente! 

Ela se encolheu calmamente. 

Não demorou muito, antes de perceber que estava totalmente errada. O obstáculo que 

encontrou foi sem precedentes. 

"Eu sei, eu sei. Você pode confiar em nós. Nós somos capazes de proteger a Cidade do 

Pinho Central. Mais guardas foram atribuídos a nós e agora temos muitas pessoas. Você 

pode descansar na Academia do Pinho Central ou conversar com os calouros. Eu 

acredito que você terá um tempo alegre lá. Se precisamos de alguma ajuda, chamarei 

você o mais rápido possível.” 

O oficial da Cidade do Pinho Central foi educado, mas recusou sua oferta de ajuda. Em 

seus olhos, esses alunos foram enviados aqui para ter facilidade. Pedir-lhes para ajudar? 

Pare de brincar. Se algum deles se machucasse, ele teria grandes problemas. Naquele 

momento, teria a sorte de perder o emprego. 

Cada um deles era como uma estátua de Buda. Eles só precisavam sentar-se lá e se 

divertir. 

Ao ver as expressões alegres de seus colegas, Shi Xueman sentiu-se deprimida em seu 

peito. 

Não por causa de seu amplo peito! 

Na Academia do Pinho Central. 

"Bem-vindos à Academia do Pinho Central, elites do Campo de Indução. Esta é a 

primeira vez que a Academia do Pinho Central testemunhou tantos gênios. Nossa 

humilde academia é honrada pela sua presença. Você pode ficar aqui e 

providenciaremos a melhor acomodação para você. Sinta-se livre para nos dizer se há 
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algo que você precisa. Por favor, ajudem-se enquanto estiverem aqui. Nós também 

gostaríamos muito se vocês pudesses conversar e dar algumas dicas para os novos 

alunos aqui quando você tiver tempo ". 

O reitor da Academia do Pinho Central estava entusiasmado. 

"Desculpa por interromper." 

"Sem problemas!" 

"Como são suas instalações de treinamento? Eu realmente não me importo com as 

acomodações; as instalações de treinamento são mais importantes”. 

Nessa altura, Shi Xueman percebeu que nenhum dos seus colegas tomou a missão a 

sério. 

Era ela que tinha sido tão ingênua. 

Ela foi silenciada. Talvez fosse uma viagem para ter facilidade. 

Ela pensou que a Cidade do Pinho Central estava ameaçada com uma crise crescente, 

mas na verdade parecia não haver nenhuma crise. 

Ela tinha tido muita certeza de si mesma. 

Shi Xueman zombou de si mesma e ficou muito entediada. Ela recusou o convite da 

academia e escolheu morar no Salão de Treinamento do Clã Shi. 

Se fosse tempo de paz, o reitor tentaria o seu melhor para pedir-lhe que ficasse, mas, 

neste momento, desejava sinceramente que pudesse partir. Embora a Cidade do Pinho 

Central estivesse segura por enquanto, ainda era mais perigoso do que costumava ser. 

Ele seria responsável se alguma coisa acontecesse com ela na Academia do Pinho 

Central. 

Se ela permaneceu no Salão de Treinamento do Clã Shi, no entanto, não era da sua 

conta. 

Ele mesmo esperava que Shi Xueman pudesse trazer todos os seus companheiros de 

equipe para o Salão de Treinamento do Clã Shi; Mas é claro, Shi Xueman não se 

incomodaria se importando com eles. 

- 

Salão de Treinamento Avançado. 

Ai Hui olhou para a Seda do Crepúsculo que tinha descascado. A nova Seda do 

Crepúsculo parecia um pouco diferente de antes; O brilho prateado era como a neve e a 

geada. Não importa como ele colocou, era tão reta quanto uma flecha. 
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"Parece que a seda é mais dura do que antes", murmurou Ai Hui. Ele infundiu alguma 

energia elementar nela e uma luz fina como uma agulha apareceu no final da Seda do 

Crepúsculo. 

Ai Hui segurou a seda cuidadosamente e esfaqueou a borda de uma panela levemente. 

Ela imediatamente atravessou e fez um buraco. 

Ai Hui pensou felizmente: "Este é um grande progresso". 

O líquido que Lou Lan tinha feito era realmente diferente, e Ai Hui também suspeitava 

que pudesse ter algo a ver com a mudança em sua energia elementar; tornou-se mais 

afiada do que antes. A mudança em sua energia elementar poderia ter levado à mudança 

na seda que ele descascava. 

Ai Hui deu a seda ao sujeito que veio buscá-lo e disse: "Peça ao seu chefe para testar o 

novo pelo de coelho". 

O companheiro tirou cuidadosamente a caixa meio-cheia de seda. Ele era um parente 

distante do gerente Li. Na última vez, ele falou demais e depois foi repreendido pelo 

gerente Li quando ele voltou. Desde então, ele se tornou muito mais educado. 

De qualquer forma, Ai Hui só se importava se a qualidade da seda era ou não melhor, e 

se haveria ou não mais dinheiro. 

Não demorou muito para que alguém chegasse ao Salão de Treinamento. Resultou ser o 

gerente Li; ele estava fazendo uma visita por si mesmo. 

O gerente Li estava brilhando de prazer e riu alto quando ele entrou no Salão de 

Treinamento. "Ai Hui, você é tão extraordinário quanto eu esperava. Estou realmente 

surpreso com o que você fez. O pelo de coelho é muito melhor do que era antes. Isso é 

ótimo!" 

Ai Hui ficou surpreso. "Velho Li, por que você veio pessoalmente?" 

"Eu tenho que vir", disse o gerente Li, "Sua incrível conquista me surpreendeu. É muito 

emocionante para um covarde como eu. Posso ver sua compostura, então você deve 

estar muito confiante agora.”. 

"Você já teve o resultado do teste?" Ai Hui ficou entusiasmado também. 

O gerente Li lambeu os lábios e disse: "As velhas flechas de pelo de coelho poderiam 

perfurar um prato de três polegadas de espessura a 500 passos de distância. Acabamos 

de fazer dez flechas com o novo pelo de coelho. Adivinha qual foi o resultado”. 

Ai Hui, que estava ansioso para saber o resultado, quase o deu uma bofetada no rosto. 

Era irritante tentar seduzi-lo neste momento. Ele disse a si mesmo para manter a calma, 

mas ainda não podia deixar de encarar o Gerente Li antes de dizer: "Apenas diga logo". 
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A astúcia do gerente Li apareceu em seus olhos. Ele gesticulou enquanto falava: "Pode 

perfurar um prato de cinco polegadas de espessura a 500 passos ou um prato de três 

polegadas de espessura a mil passos". 

Ai Hui ficou surpreso. Ele sabia que a qualidade melhorara, mas não esperava que fosse 

tão óbvio. 

A próxima pergunta que ele pensava era: "Qual o preço das novas flechas?”. 

"Cem mil Yuan por uma flecha". O gerente Li respondeu sem hesitação. 

Ai Hui perguntou: "Será muito caro?”. 

"Este é o preço que a Cidade do Pinho Central ofereceu para expropriação", disse o 

gerente Li com orgulho. "Se colocado à venda na prateleira de mercadorias, ele pode ser 

vendido por cento e cinquenta Yuan cada uma". 

Ai Hui ficou atordoado e murmurou: "Quantas pessoas podem se dar ao luxo de 

comprá-los?" 

A Espada de Grama de Dente de Serra que ele comprou na última vez custava apenas 

cento e vinte mil Yuan, o que foi inferior ao preço de uma nova flecha. As flechas eram 

consumíveis. Quanto dinheiro eles estariam dispostos a gastar em flechas que eram tão 

caras? 

O gerente Li bufou. "Isso é caro? Não! Já é bastante barato, já que no Campo de 

Indução há poucos grandes clientes. Por exemplo, uma Flecha de Sangue Azul 

fornecido aos combatentes da linha de frente custa cinco milhões de Yuan. Isso depende 

de como você olha. Quão valiosa é uma besta selvagem? As bestas mais comuns valem 

dezenas de milhões de Yuan. Para animais maiores, eles podem custar centenas de 

milhões de Yuan. Não há limite em termos de preço, e às vezes você não pode comprar 

o que deseja, mesmo que esteja disposto a pagar. A vida dos Elementalistas que se 

atrevem a caçar ferozmente as bestas selvagens vale muito mais de cinco milhões de 

Yuan”. 

Ai Hui ficou chocado. Agora ele sabia que os grupos de caça que ele costumava seguir 

eram de baixo nível. Ele nunca viu um Elementalista que usasse flechas que custem 

centenas de milhares de Yuan. 

"Não pense que seja caro. Você não pode comprar Flechas de Sangue Azul sempre que 

quiser. Você precisa fazer um pedido antecipadamente, e a quantidade mínima de 

pedido é de cem. Eles não vendem para clientes de varejo. Em comparação, o que 

estamos fazendo é apenas pequenas empresas”. 

O gerente Li suspirou, mas quando viu o rosto atônito de Ai Hui, ele estava com medo 

de influenciar o entusiasmo de Ai Hui e rapidamente acrescentou: "Mas você ainda é 

jovem e você já criou o pelo de coelho. Você pode superá-los no futuro. Além disso, 

talvez você possa melhorar ainda mais o pelo de coelho, e quando você conseguir isso, 

nós dois podemos nos tornar ricos...”. 
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No começo, o Gerente Li só pretendia consolar Ai Hui, mas ele inesperadamente se 

convenceu e ficou cada vez mais animado, como se as flechas de coelho já estivessem 

sendo vendidas ao preço de cinco milhões de Yuan cada uma. 

Fatty, que estava praticando o [Passos das Flores Dançantes] não muito longe deles, 

tentou ouvir o que eles estavam falando. Ele os ouviu mencionar algo sobre o dinheiro e 

ficou tão curioso que ele quase se apressou a se juntar a eles. 

"Duzentos e sessenta e dois. Continue praticando, Fatty!” 

Lou Lan o encorajou alto e passou por ele. 

Fatty estava com medo e quase torceu o tornozelo. Ele viu Lou Lan com ressentimento 

enquanto ele correu longe. 

Que Fantoche de Areia vicioso! 

Fatty se acalmou e não se atreveu a parar. Ele sabia que Ai Hui faria o que ele disse. Se 

ele não pudesse completar a tarefa, ele não conseguiria escapar da punição. 

Ninguém conhecia Ai Hui melhor do que ele. Ai Hui era frio, implacável e tão duro 

quanto uma pedra de moagem. 

Uma vez que Ai Hui estava decidido, implorar não significava nada para ele. 

Fatty só podia se vingar dos azulejos debaixo dos pés. 

Ele pisou fortemente nos azulejos pensando: "Se você não me deixa se juntar a você, 

então vou quebrar todos os azulejos em seu Salão de Treinamento!”. 

 


