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No Salão de Treinamento quase vazio, uma figura estava praticando muito. O suor 
derramou-se de seu rosto como pingos de chuva. 

Observando o treinamento de Shi Xueman lembrou Yong Zheng do passado, o que o 
fez sorrir subconscientemente. Shi Xueman tinha quase as mesmas características que 
seu pai. 

Ela era corajosa, autodisciplinada e responsável, assim como seu pai. 

Ele agora entendeu por que a família gastou tanto em Xueman. Na perspectiva deles, 
Shi Xueman foi definitivamente o melhor candidato de sua geração para assumir a 
responsabilidade da família de seu pai. 

No entanto, Yong Zheng sentiu piedade por ela. 

Ele viu o quanto seu amigo sacrificou para levar a família ao que era hoje. Shi Xueman 
era uma menina. Só seria mais difícil para ela alcançar o sucesso que seu pai havia 
alcançado. 

Após uma sessão de treinamento quase desesperado, a frustração de Shi Xueman foi 
muito aliviada. 

Embora não houvesse tarefa, ela se consolou pensando que era bom que ela pudesse 
passar o tempo no Salão de Treinamento. 

"Senhorita." 

Yong Zheng cumprimentou-a. Ele se absteve de dizer o que estava pensando. Em vez 
disso, ele simplesmente o manteve profundo em seu coração. As pessoas eram 
diferentes. Ele próprio era uma pessoa indolente, por isso ele estava vivendo uma vida 
assim. Só uma vez ele viu o pai de Shi Xueman derramando lágrimas. Foi o 
arrependimento e a angústia devido a uma falha. 

O homem que considerava o sucesso como sua vida era tão inflexível quanto à pedra 
mais dura. A única maneira de vencê-lo era destruí-lo totalmente, como esmagar pedras 
na areia. 

"Tio Yong Zheng". Shi Xueman forçou um sorriso e não pôde deixar de perguntar: 
"Como está a Campo da Cidade do Pinho Central agora?" 

Eles eram realmente o mesmo tipo de pessoa. 

Yong Zheng sorriu em seu coração, mas nada podia ser visto em seu rosto. Ele 
simplesmente respondeu: "Houve acidentes há algum tempo. Felizmente, as medidas 
foram tomadas no tempo. Uma classe de estudantes escapou do Jardim da Vida, e eles 
tinham algum conhecimento básico do veneno de sangue, por isso impediu o desastre. 
Depois disso, muitos professores da Academia do Pinho Central organizaram inspeções 
detalhadas em toda a cidade para eliminar os perigos ocultos. Enquanto isso, muitos 
professores Elementalistas da Terra reforçaram a defesa da cidade. Quanto ao tribunal 
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de magistrados, eles atribuíram mais guardas para patrulhas diurnas e noturnas. Por 
agora, não deve haver problema.”. 

Shi Xueman estava um pouco deprimida. No começo, pensou que o tribunal de 
magistrados e a Academia do Pinho Central eram superficiais, mas agora sabia que era 
porque tudo estava bem neste momento. 

Depois de ficar deprimida por alguns segundos, ela se animou novamente. 

Originalmente, ela estava deprimida porque estava totalmente preparada para receber 
uma luta áspera, mas quando ela ouviu o que o reitor disse, sentiu que tinha sido 
enganada. Agora, ela estava feliz em saber que a cidade estava realmente segura, 
embora isso a fizesse parecer estúpida sobre a missão. Ainda assim, era algo para se 
animar, já que havia pessoas suficientes mortas na catástrofe de sangue. 

Ela podia, pelo menos, relaxar e fazer o que quisesse. 

Talvez porque estivesse livre de ansiedade, Shi Xueman agora sentia fome. 

Ela decidiu ir comer macarrão de carne! 

Ela se despediu de Yong Zheng, tomou banho e saiu. 

Ao atravessar os Salões de Treinamento de batalha cega, lembrou-se de sua 
popularidade no passado. Devido à catástrofe de sangue, a maior parte das viagens ao 
Campo de Indução foi interrompida. Atualmente, era impossível voar entre cada cidade 
como antes, e permaneceria dessa maneira por um curto período de tempo. 

A maioria dos participantes anteriores das batalhas cegas eram estudantes de outras 
cidades. Como resultado, havia poucos visitantes agora. 

Além dos Salões de Treinamento, quase todas as lojas também estavam sofrendo de 
negócios pobres. Ao ver a depressão, Shi Xueman esperava sinceramente que a 
catástrofe de sangue acabasse o mais cedo possível. Aconteceu recentemente, mas 
mostrou o quão destrutivo poderia ser. 

A única exceção foi provavelmente a loja de armas porque muitas pessoas gostavam de 
comprar armas em tempos de crise. 

Inesperadamente, Shi Xueman conheceu alguém que conhecia. 

Foi Sang Zhijun. Exceto por Shi Xueman, ela era a única garota na equipe. 

"Xueman!" Sang Zhijun ficou encantado ao ver Shi Xueman. Ela acenou para ela e 
disse: "Venha aqui!”. 

Shi Xueman ficou um pouco surpreso. "O que foi Zhijun?" 
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Ela não estava muito perto com Sang Zhijun. Eles não eram da mesma academia de 
ramo, afinal, e eles só se conheciam por causa da missão. Como eram as únicas meninas 
da equipe, no entanto, eles estavam bastante familiarizados um com o outro. 

Depois de conhecê-la por algum tempo, Shi Xueman pensou que Sang Zhijun era uma 
menina tranquila, elegante, e modesta. Ela raramente viu uma expressão tão agradável 
no rosto de Sang Zhijun. 

Shi Xueman apressadamente caminhou até ela. 

"Pode me emprestar algum dinheiro?" Sang Zhijun pareceu um pouco frustrada. "Eu 
pensei que este era um lugar remoto, então não trouxe muito dinheiro. Agora eu não 
tenho dinheiro suficiente”. 

"Claro. Quanto você quer?”, Shi Xueman concordou de uma vez, já que ela teve a 
mesma experiência de esquecer-se de trazer algum dinheiro para pagar a conta antes. 
Foi uma experiência realmente incômoda e muito pungente para ela. 

"Vinte milhões de Yuan primeiro", disse Sang Zhijun. 

Ela Xueman ficou assustada: "Vinte milhões de Yuan? O que você vai comprar?”. 

O primeiro pensamento que lhe veio à cabeça foi que Zhijun estava sendo enganada. 
Nesta pequena cidade, onde uma tigela de macarrão com carne custou apenas cento e 
cinquenta Yuan, o que poderia custar vinte milhões de Yuan? Zhijun deve ter sido 
roubada. Shi Xueman ficou brava e decidiu discutir com o comerciante. 

Sang Zhijun sabia o que Shi Xueman estava pensando quando a viu franzindo a testa e 
disse: "Relaxe, não estou sendo enganada. Acabei de encontrar algo bom.”. 

Em resposta ao olhar suspeito de Shi Xueman, Sang Zhijun deu uma flecha e disse: "Dê 
uma olhada". 

Uma flecha? 

Por vinte milhões de Yuan? Esta foi definitivamente trapaça! 

Shi Xueman tomou a flecha com desconfiança. Arco e Flecha não estavam em seu 
regime de treinamento, mas sabia algum conhecimento básico sobre isso. A flecha 
parecia boa, mas ainda não conseguia entender como uma flecha poderia custar vinte 
milhões de Yuan. No entanto, ela também sabia que Sang Zhijun não era uma tola, 
então ela perguntou: "Desculpe Zhijun, eu realmente não entendo. Essa flecha é 
especial? " 

Sang Zhijun explicou: "Sim, seu poder penetrante é forte. Eu testei. Sem energia 
elementar, pode perfurar uma placa de três polegadas a mil passos de distância, ou uma 
placa de cinco polegadas a 500 passos de distância”. 

Os olhos de Shi Xueman se arregalaram. Ela sabia um pouco sobre tiro com arco, mas 
sabia o que os resultados significavam. 
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Olhando ao redor, Sang Zhijun confirmou que ninguém estava perto deles antes de dizer 
em voz baixa: "Também testei e acho que a energia elementar do metal pode aumentar 
seu efeito". 

Shi Xueman entendeu imediatamente. Os dados que Zhijun acabou de dizer a ela eram o 
poder da flecha sem energia elementar. Se infundido com energia elementar, seria mais 
poderoso, especialmente quando o atributo da energia elementar correspondia. 

O físico de Sang Zhijun era o atributo de metal, então a flecha era certa para ela. 

Estava fora da expectativa de Shi Xueman de que a Cidade do Pinho Central possuía 
tesouros tão excelentes. Ela esteve aqui muitas vezes, mas foi a primeira vez que 
descobriu que as lojas aqui tinham produtos de alta qualidade para vender. 

"Quantas você vai comprar?", Ela perguntou, ao perceber que Zhijun não estava apenas 
comprando apenas uma flecha. 

Sang Zhijun estava emocionada e disse em voz baixa: "Nós não poderíamos ter chegado 
em um momento melhor. Esta flecha foi apenas inventada hoje. O preço de uma flecha 
é de cento e cinquenta mil Yuan. Não é caro." 

"Cento e cinquenta mil Yuan cada? Não é caro.” Shi Xueman disse sem hesitação: "Eu 
tenho um pouco de dinheiro. Você pode aceitar tudo.”. 

A importância da flecha para um Elementalista que praticava o tiro com arco era 
incontestável. A popularidade do tiro com arco aumentou a demanda por flechas, e 
agora havia pessoas que trabalhavam como produtores de flechas especializados. 

Hoje em dia, você poderia encontrar flechas em quase todas as lojas de armas, mas 
ainda era difícil encontrar boas flechas. Foi muito afortunado encontrar uma flecha 
adequada ao usuário. 

Shi Xueman entendeu o que Zhijun estava pensando. Ela se abasteceria agora com essas 
flechas porque elas eram consumíveis, e talvez ela não conseguisse obter mais quando 
ela estivesse esgotada. 

"Tenho dez milhões de Yuan e, juntamente com os seus vinte milhões de Yuan, terei um 
total de trinta milhões de Yuan. Se assim for, posso comprar duzentas flechas. Será 
suficiente para mim usar por um tempo. "Sang Zhijun estava agradecida. "Eles 
acabaram de criar esta flecha e não a lançaram no mercado. Além disso, eles não têm o 
estoque suficiente, então eu vou ter que esperar. duzentas flechas! Eles terão que 
trabalhar duro por um bom tempo”. 

Sang Zhijun entrou na loja para negociar com o comerciante, enquanto Shi Xueman 
olhou em volta sozinha. 

Era inesperado para uma loja que parecia tão comum ter flechas tão maravilhosas para 
vender. Shi Xueman estava ansioso para encontrar alguns outros produtos de primeira 
categoria. 
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Depois de olhar sobre tudo na prateleira, Shi Xueman ficou desapontada. 

Nenhuma das mercadorias poderia impressioná-la. 

Sang Zhijun saiu feliz com dez flechas na mão. Aparentemente, as flechas acabavam de 
ser feitas. 

"Qual é o nome dela?", Shi Xueman perguntou casualmente. 

Sang Zhijun respondeu de bom humor: "O nome é estranho. É chamado Pelo de Coelho. 
Aprendi sobre esta flecha no tribunal de magistrados. Eles adquiriram alguns antes, mas 
os deles tem apenas metade do poder dessas. Eles os compraram no preço de vinte mil 
Yuan cada, e no mercado foi vendido em trinta mil Yuan. Então, eu decidi dar uma 
olhada aqui na loja. Surpreendentemente, eles apenas inventaram a nova flecha, que era 
mais poderosa. Eu tenho tanta sorte.”. 

Uma vez que ela não estaria disposta a usá-los durante o treinamento diário, duzentas 
flechas "Pelo de Coelho" eram suficientes para ela usar por um longo tempo. 

"Não é caro." Shi Xueman disse: "Não é fácil encontrar uma flecha tão poderosa". 

O poder foi simplesmente duplicado, mas o preço foi cinco vezes maior. No entanto, 
isso não foi uma surpresa para Shi Xueman. Ela sabia que depois que o poder atingisse 
certo nível, qualquer aumento custaria muito esforço. Portanto, o preço seria muito 
maior. 

"Xueman, você tem que me comprar o jantar." Sang Zhijun parecia delicada e tocante. 
"Eu não tenho dinheiro agora. Eu vou ter que depender de você.” 

"Sem problemas! Eu comprarei tudo para você." Shi Xueman sorriu. "Vamos comer 
macarrão de carne. Conheço uma antiga casa de macarrão aqui que é muito famosa.” 

Shi Xueman era uma beleza fria nos olhos dos meninos, mas para as meninas, ela era 
uma irmãzinha calorosa e confiável. 

"Você parece estar muito familiarizado com essa cidade?" Sang Zhijun a seguiu e 
perguntou com curiosidade. Para ela, Shi Xueman não se parecia com o tipo de pessoa 
que comeria macarrão de carne nos pequenos restaurantes. 

"Sim", Shi Xueman respondeu, "temos um salão de treinamento aqui, e eu estive aqui 
várias vezes". 

O cheiro de carne fez com que Shi Xueman sentisse fome. 

Ela entrou na casa de macarrão como um regular e chamou, "Duas tigelas de macarrão 
de carne e um prato de carne, por favor.". 

O dono da casa de macarrão respondeu: "Tudo bem". Quando ele olhou para cima, viu 
duas clientes femininas desconhecidas, e aquela que estava falando era 
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extraordinariamente linda. Se ela tivesse vindo aqui antes, seria impossível para ele 
esquecê-la. 

"Por favor, sente-se. O macarrão será  servido em breve ". 

Embora ele se sentisse confuso, ele ainda pediu que eles se sentassem. 

Sang Zhijun olhou em volta curiosamente atrás de Shi Xueman, mas logo ela ficou 
atraída por um som estranho. 

"Fatty! Como você pode comer tanto?” 

"Duas tigelas a menos do que você, ok?" 

"É você quem me deve dinheiro. Como você pode comer isso? Pelo menos quatro 
tigelas a menos do que eu!” 

"Ai Hui, você não lembra que eu deixei o último bolo cozido no vapor para você 
naquela vez? Você não pode ser tão implacável. Pelo menos me deixe ter macarrão 
suficiente”. 

"Isso faz sentido. Você pode continuar, e se você pode me dar cinco razões, eu vou 
deixar você comer mais. Hmmm, sim, continue... sim, você está certo... Hmmm 
desculpe-me, eu quero mais uma tigela de macarrão, por favor!” 

"Ai Hui, você é tão astucio!" 

 


