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Shi Xueman ficou surpresa ao ver Ai Hui. 

Parecia que ela se deparava com esse cara cada vez que ela chegava à casa de macarrão. 

Em vez de dizer qualquer coisa, no entanto, ela apenas encontrou um assento 

casualmente e Sang Zhijun sentou ao lado dela. 

Sang Zhijun nunca tinha estado em um restaurante tão pequeno e, portanto, era muito 

curiosa. Os garotos sentados não muito longe delas estavam fazendo muito barulho e o 

cheiro no ar a fazia sentir muita fome. 

A mesa diante deles estava cheia de pilhas altas de tigelas vazias. Sang Zhijun sentiu-se 

sem palavras ao ver o quanto os dois garotos haviam comido. Nunca antes viu alguém 

comer como eles; Todos os homens que conhecia eram contidos, elegantes e gentis 

enquanto comiam. 

Esta era uma experiência nova para ela. 

O que mais a surpreendeu foi Shi Xueman. Em seus olhos, uma deusa nunca viria a esse 

tipo de restaurante. Na verdade, não só os meninos, mas muitas garotas também 

consideravam Shi Xueman como uma deusa. 

Shi Xueman percebeu que Sang Zhijun estava olhando para ela e poderia adivinhar o 

que ela estava pensando. Ela simplesmente sorriu e não explicou mais. 

Os dois garotos que estavam ocupados comendo não notaram a presença de outras 

pessoas. 

Fatty finalmente voltou à realidade e disse: "Isso é ótimo! Isto é o que a vida deve ser! 

Ai Hui, como você encontrou esse restaurante? É incrível! Tenho me decidido!”. 

A voz súbita e alta de Fatty deu a Shi Xueman e Sang Zhijun um bom susto. 

Ai Hui não tinha nenhuma expressão. Ele continuou comendo seu macarrão e disse sem 

levantar a cabeça: "Decidiu pagar sua dívida?”. 

Fatty respondeu: "Não, claro que não. Eu decidi ficar com você. Eu examinei isso, e no 

segundo ano no Campo de Indução, eu posso solicitar uma transferência de filial desde 

que a Academia esteja disposta a me aceitar. Você vê, estou trabalhando tão duro nos 

dias de hoje e tenho certeza de que sua Academia estará mais do que disposta a aceitar-

me”. 

"Pague sua dívida primeiro." Ai Hui parecia sem emoção e focado em seu macarrão, 

como se toda a sua paixão estivesse esgotada em seu esforço para distrair Fatty agora 

mesmo. 

Fatty o encarou furiosamente. "Por que você é tão realista agora?" 

"Então você está dizendo que você não pagará sua dívida?" Ai Hui ignorou sua 

pergunta. 
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"Eu vou pagar..." Fatty não se atreveu a admitir o contrário e decidiu converter o tópico 

de sua conversa. "Ai Hui, quando você acha que a catástrofe de sangue chegará ao 

fim?" 

A primeira coisa que veio à mente de Shi Xueman quando ela viu Ai Hui não era sua 

dívida ou se ele achou a pessoa que estava procurando, mas era a árvore da mensagem. 

A árvore era tão velha que nem conseguia rastrear sua origem. 

Era impossível que uma antiga árvore de mensagens não fosse registrada, e ela tinha 

visto por si mesma que a árvore era saudável sem doenças ou infecções. 

Após o aparecimento do veneno de sangue, todos esses pensamentos foram deixados 

para trás. Ela só se lembrou da árvore de mensagens depois de ver Ai Hui. 

Para saber mais sobre a árvore, ela até pediu a sua família para ajudar a investigar o 

Salão de Treinamento. Eles haviam procurado a atribuição no Salão da Missão da 

Cidade do Pinho Central e descobriram que o dono do Salão de Treinamento era 

chamado de Heng Bingfeng; era um nome de quem ninguém conhecia. 

Esta era toda a informação que ela poderia obter. Além deste nome, nenhuma 

informação pode ser encontrada, nada sobre a árvore de mensagens ou Salão de 

Treinamento Avançado. 

Ela também havia perguntado a seu avô, mas também não sabia nada sobre esse nome. 

Quando viu Ai Hui, não pôde deixar de pensar nessa investigação. 

Então a conversa dos meninos sobre a catástrofe de chamou sua atenção. Sang Zhijun 

mostrou um olhar de desaprovação; ela tinha visto tantos garatos que gostavam de falar 

grande. 

O macarrão foi servido naquele momento. Shi Xueman começou a comer seu macarrão, 

mas também continuou a prestar atenção aos garotos  porque queria ouvir o que Ai Hui 

diria. Em seus olhos, embora Ai Hui não fosse impressionante, ele era ousado, cauteloso 

e tinha suas próprias opiniões. 

"Fim?" Ai Hui fez uma pausa por um tempo. "Não vai acabar em breve". 

Em primeiro lugar, Fatty queria apenas mudar o tópico; ele não esperava ouvir essa 

resposta de Ai Hui. Ele pensou por um segundo, então perguntou: "Por quê? É apenas 

veneno de sangue. Eu acho que o Campo de Indução é poderoso o suficiente para 

encontrar uma solução em breve”. 

Fatty tinha confiança no Campo de Indução, como quase todos os outros. O Campo de 

Indução era uma área fechada sem conflitos complicados entre facções. Possuía força e 

as pessoas aqui estavam unidas como uma. 

A sua característica mais significativa era a sua força. Uma vez que o Campo de 

Indução foi cortado do mundo exterior, o ambiente aqui era relativamente puro. Como 
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resultado, muitos mestres e pessoas bem conhecidas gostaram de viver aqui 

isoladamente. 

Além disso, havia pesquisadores que estudavam coisas estranhas, inúmeras escolas, 

várias novas teorias e professores aprendidos. 

Como poderia o veneno de sangue obter o melhor do Campo de Indução que tinha tanta 

força? 

Em primeiro lugar, Fatty não acreditava muito em Ai Hui. Se fosse outra pessoa que 

dissesse isso, Fatty teria dado um resmungão de desprezo, mas como era Ai Hui, 

embora Fatty ainda murmurasse algo, ele começou a acreditar no coração dele. 

"Eu não sei". Ai Hui não ergueu a cabeça e continuou comendo o macarrão, depois 

disse com clareza: "Eu só tenho esse tipo de sentimento. O que está por vir não é bom e 

vem com ameaça”. 

"O que está por vir não é bom. Está vindo com ameaça” murmurou Fatty, e sentiu uma 

sensação de perigo esmagadora. 

O que está por vir não é bom. Está vindo com ameaça. 

Shi Xueman também estava pensando sobre o que Ai Hui havia dito. 

Como Sang Zhijun os considerava dois caras bombásticos desde o início, agora que ela 

ouviu essa razão completamente irracional, ela acreditava ainda que seu julgamento 

inicial estava correto. 

Como uma menina, ela esteve um pouco assustada com o veneno de sangue o tempo 

todo. 

Ela não queria ouvi-los falar sobre esse tópico mais, mas era demasiado tímido para 

pedir-lhes para parar. Depois de pensar por um tempo, ela disse: "Obrigado, Xueman. 

Se não fosse por você, não teria conseguido comprar as flechas". 

Shi Xueman se recuperou de sua contemplação e sorriu. "Não é um grande problema. 

Não mencione isso.” 

"Nunca pensei que pudesse encontrar tão excelentes flechas na Cidade do Pinho 

Central". Sang Zhijun parecia animado. "Embora o nome seja um pouco estranho. 

Flechas de Pelo de Coelho... Enfim, eu sei há muito tempo que o Campo de Indução 

tem muitos talentos não descobertos, mesmo nas pequenas cidades. Essa viagem foi tão 

gratificante”. 

"Sim, é também porque você tem sorte". Shi Xueman ficou feliz por Sang Zhijun 

também. Nem todas as famílias eram como as dela e podiam gastar o máximo possível 

em uma criança, independentemente dos custos. 
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Todas as famílias tinham regras rígidas sobre os gastos de sua geração jovem, a menos 

que a pessoa em questão quase tivesse certeza de ser o sucessor da família. Quanto 

maior a história da família, mais rigorosas as regras seriam. 

Se você quiser obter mais, você terá que ficar de pé. 

Nas famílias que tiveram muitos filhos em uma geração, a graduação do Campo de 

Indução significou o início da competição. Sob investimentos semelhantes, os que 

poderiam ganhar a competição tiveram maior probabilidade de desempenhar um papel 

importante na continuação da extensão da família. 

Mesmo que alguns deles não estivessem ansiosos para ser o sucessor, seus direitos e 

obrigações eram sempre iguais e os investimentos da família sobre eles nunca foram 

incondicionais. Eles sabiam às vezes que precisavam obedecer aos requisitos da família. 

Como fazer conexões através do casamento. 

Eles eram como cordas em que sua família gastou muitos recursos e dinheiro para polir, 

e depois faz parte de uma rede de interesse da família. 

Se quisessem se livrar das restrições de sua família, não havia outra maneira senão 

trazer mais interesse à família. 

Então, se uma garota como Sang Zhijun não queria passar pelo casamento organizado 

por sua família, ela precisava ser extraordinariamente esforçada em trabalhar para 

provar seu valor. Se ela estivesse em uma posição alta como chefe de um clã e poderia 

trazer mais benefícios à família do que o que o casamento traria, os anciãos astutos da 

família saberiam e escolheriam o maior benefício. 

Mas esta foi definitivamente uma maneira mais difícil. 

Crianças inteligentes das grandes famílias nunca desistiram de trabalhar arduamente. 

Seriam cada vez mais independentes e assíduas, e tentariam o seu melhor para mostrar 

seu talento e habilidade. Eles estavam claramente cientes de que eles podiam obter 

liberdade. 

Enquanto você puder atingir o pico, você poderia fazer o que quiser. 

Mesmo que você não conseguisse alcançar o pico, quanto mais liberdade você tinha, 

melhor. 

Sang Zhijun ia se formar logo e então ela enfrentaria esses problemas. Era por isso que 

ela era tão alegre. Se as guerras não fossem muito frequentes, as duzentas Flechas de 

Cabelo do Coelho eram suficientes para ela usar por dois anos na linha de frente. 

Mesmo que ela tivesse que se juntar à equipe de caça na Região Selvagem, as duzentas 

Flechas de Pelo de Coelho podiam desempenhar um papel importante. 
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Ao ver isso, Shi Xueman acreditava que Sang Zhijun era uma garota inteligente que 

sabia começar a se preparar desde o começo. Em comparação com as meninas mais 

maduras, os garotos de sua equipe eram incrivelmente simples. 

"É apenas, o preço total de trinta milhões de Yuan é um pouco alto para mim". Sang 

Zhijun pareceu chateado. Sua família nunca lhe daria muito dinheiro. 

"Você não precisará do dinheiro no curto prazo", disse Shi Xueman suavemente. 

Sang Zhijun sorriu e respondeu: "Não se preocupe, eu sempre economizo dinheiro 

porque me faz feliz ter muito dinheiro na mão. Esta é a primeira vez que eu tenho que 

gastar tanto dinheiro, então estou me sentindo um pouco culpado”. 

Agora, Shi Xueman começou a ter uma avaliação completamente nova sobre ela. Uma 

garota que gostava de economizar não hesitou em comprar muitas flechas de coelho. 

Com tanta ousadia e coragem, ela definitivamente não era uma garota comum. 

Pelo de Coelho... 

Ao ouvir essas palavras, Ai Hui parou por um tempo e ficou cheio de alegria. Claro que 

ele estava contente de ouvir suas flechas serem louvadas, mesmo que ele fosse o único 

responsável por fornecer a seda. 

Espere! 

Trinta milhões de Yuan! 

Essa garota comprou um valor de trinta milhões de Yuan de Flechas de Pelo de Coelho! 

Os olhos de Ai Hui estavam fixos nela. Ele desejou poder correr para o gerente Li para 

dizer o que ele havia ouvido. Trinta milhões de Yuan de Flecha de Pelo de Coelho. Ela 

era muito rica. 

Ouvindo as duas meninas falando, Fatty olhou para cima e ficou atordoado ao mesmo 

tempo. Ele murmurou: "A... Ai Hui, tão bonita...”. 

Bonita? 

Os olhos de Ai Hui só podiam ver dinheiro agora. Ele olhou para cima e disse 

descuidadamente: "Qual delas você está falando?”. 

"Ambas". Os olhos de Fatty se iluminaram. 

Ai Hui deu uma bofetada na parte de trás da cabeça e disse: "Bonita é aquela que paga. 

Você entende?”. 

Aquela que louvou a Flecha de Pelo de Coelho era mais bonita. 

Ah, não, aquela que comprou o valor de trinta milhões de Yuan de Flechas de Pelo de 

Coelho era mais bonita. 
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Fatty olhou para Ai Hui e disse: "Você está me intimidando porque não tenho dinheiro". 

"Sim!" Ai Hui assentiu. "Ou você me paga de volta à dívida". 

Fatty não se atreveu a dizer nada. 

Ai Hui disse-lhe sinceramente: "Fatty, lembre-se, o dinheiro é tudo. Se você não tem 

dinheiro, não pode comprar uma tigela de macarrão. Na última vez que vim nesta casa 

de macarrão, conheci uma garota que não levava dinheiro com ela, e no final tive que 

pagar por ela. Você sabe o que? Se você ver uma garota que não traz dinheiro com ela, 

você deve fugir dela o máximo que puder.” 

"Por quê?" Fatty estava confuso. 

"Porque isso é uma pessoa desprezível. Se você paga por ela, você está morto”, disse Ai 

Hui com um ódio amargo. "Eu paguei cento e cinquenta Yuan pelo macarrão, mas 

acabei por pagar oitenta milhões de Yuan. Este é um acordo que perde dinheiro.” 

"Oitenta milhões de Yuan..." Fatty ficou atordoado. O número era muito grande e ele 

não conseguia responder. 

Sang Zhijun percebeu a estranheza de Shi Xueman e perguntou com profunda 

preocupação: "Xueman, você está bem? Você não parece bem. Você está se sentindo 

desconfortável?”. 

 


