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O rosto de Shi Xueman tornou-se cinza. 

Acordo-que-perde-dinheiro... 

Ela nunca pensou que um dia seria chamado de um Acordo que perde dinheiro. 

Droga! 

Mesmo que ela tentasse o melhor para agir como se nada acontecesse, sua expressão 

facial mostrou o contrário. Ela respirou profundamente e reprimiu sua raiva. Em frente à 

preocupação de Sang Zhijun, ela forçou um sorriso e disse: "Eu devo ter treinado 

muito.”. 

Do outro lado, Fatty respondeu de repente: "Então você deve uma dívida de oitenta 

milhões de Yuan?”. 

Ai Hui de repente sentiu o macarrão se tornarem insípidos e ele parou de comer. Com 

um tom irritado, ele respondeu: "Por que eu sinto que você está um pouco feliz por 

minha desgraça?”. 

"Não, não, não!" Fatty balançou a cabeça como um tambor de chocalho. "Não é apenas 

um pouco - eu realmente me alegro! Ai Hui, você realmente deve oitenta milhões de 

Yuan, hahaha! Ai Hui, deixe-me dizer-lhe isso seriamente, nós dois somos devedores e 

nós devemos estar em harmonia e não nos criticar...”. 

"Vou limpar minha dívida muito em breve". Ai Hui lançou um olhar de desdém em 

direção ao Fatty. Ele então olhou para Sang Zhijun, que apareceu a ele como uma deusa 

da riqueza, deslumbrante com luz dourada. 

Quem comprou as Flechas do Pelo de Coelho deve ser uma pessoa rica! 

Fatty bufou e permaneceu em silêncio. Ai Hui, no entanto, ficou cansado da expressão 

facial de Fatty. "Mais séries de estocadas quando voltarmos para casa mais tarde!" 

"Ei, ei, ei, aquele com sobrenome Ai, você está tentando se vingar ao fazer isso?" Fatty 

estava enfurecido. 

"Por que você não paga a conta, então?" Ai Hui zombou quando jogou seu trunfo. 

Fatty imediatamente fechou a boca. Neste momento, ele entendeu o que é viver sob o 

telhado de outra pessoa. 

Um brilho frio refletiu os olhos de Shi Xueman enquanto ela zombava em sua mente. 

Você ainda tem dinheiro para comer macarrão com carne - parece que você é rico 

agora! 

"Isso não está certo, Ai Hui". Fatty de repente pensou em outra pergunta, e um olhar 

intrigado apareceu em seu rosto. "Você está se referindo a uma garota agora?" 
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Menina? Mulher? 

Na memória de Fatty, o mundo de Ai Hui tratava de combates, treinamento, armas e 

dinheiro. As armas foram para melhorar suas capacidades de combate, e o dinheiro era 

para o melhor treinamento. Na verdade, no final, era tudo sobre luta e treinamento. 

Este sujeito era uma máquina de matar de sangue frio legítimo. 

"Está certo." Com a cabeça abaixada, Ai Hui estava absorvido no pagamento da conta 

com o dono. 

"Uau, eu realmente não posso dizer... você foi esclarecido depois que você deixou a 

Região Selvagem!" Fatty ficou atônito. "Você realmente pagou para uma menina, mas 

por que você não paga para mim?" 

Ai Hui ergueu a cabeça e olhou para o dono antes de gesticular para o monte de tigelas 

na frente de Fatty. "Ele está pagando por si mesmo". 

Fatty imediatamente se tornou terrível e deu uma risada vazia. "Ajude-me, por favor, 

ajude-me. Pagaremos juntos, pagaremos juntos". 

Ai Hui baixou a cabeça novamente e voltou a calcular o custo total do macarrão. Aquele 

maldito Fatty, ele comeu tanto! 

De repente, Fatty suspirou pesarosamente. "Só sobrou nos dois. Se eu puder te ver, Ai 

Hui, se juntar com uma garota, vou morrer sem arrependimentos". 

As mãos de Ai Hui tremiam enquanto continuava contando o dinheiro. Sem elevar a 

cabeça, ele respondeu friamente: "Devolva o meu dinheiro primeiro antes de morrer". 

Merda, ele havia contado errado. 

Depois de errar a conta por algumas vezes, Ai Hui finalmente resolveu. 

Neste ponto, Shi Xueman e Sang Zhijun terminaram suas refeições também. O jubiloso 

Sang Zhijun quase terminou uma tigela inteira de macarrão. Depois que ela terminou de 

comer, ela percebeu que Shi Xueman não comeu muito e sentiu um pouco de vergonha. 

Quando Ai Hui e Fatty saíram da casa de macarrão, a noite já havia caído. 

Devido à catástrofe do veneno de sangue, quase todas as lojas da rua estavam fechadas. 

Era quase noite, mas a rua parecia que já era meia-noite. A escuridão profunda da noite 

parecia estar devorando toda luz e calor. Mesmo as lâmpadas da rua pareciam ser um 

pouco mais fracas. 

Uma cena tão sombria... 

Depois de ficar na Cidade do Pinho Central durante tanto tempo, esta foi a primeira vez 

que Ai Hui viu a rua noturna estar tão vazia e fria. 
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Se a Cidade do Pinho Central, tão longe do Jardim da Vida, tivesse sido tão impactada 

pelo veneno de sangue, então, qual era o estado das cidades próximas ao Jardim da 

Vida? 

A antiga floresta verdejante tornou-se agora uma terra estéril; os grandes pedaços de 

terra queimada se assemelhavam a cicatrizes feias. De longe, pode-se ver o surgimento 

de fumos pretos que se elevam acima do horizonte. 

A cena daquele dia em que ele havia sido resgatado do Jardim da Vida deixara uma 

impressão incrivelmente profunda sobre ele. 

Isso exibiu de forma completa e vívida o poder do Campo de Indução. Eles queriam 

destruir rapidamente o veneno de sangue, mesmo que isso significasse usar o método 

mais brutal de alcançá-lo. Às vezes, Ai Hui não podia deixar de se perguntar como uma 

entidade tão poderosa como o Campo de Indução não conseguia lidar com um mero 

veneno de sangue? 

Como uma neblina persistente, a inquietação permaneceu em sua mente. 

Ai Hui acreditava que o Campo de Indução definitivamente encontraria uma maneira de 

lidar com o veneno de sangue. Talvez a única coisa com que ele tivesse que se 

preocupar era a eficiência do Campo de Indução. A razão pela qual ele estava se 

sentindo desconfortável pode ser devido à aparência do veneno no interior da Cidade do 

Pinho Central. 

Ai Hui silenciosamente balançou a cabeça e tentou ignorar esses pensamentos 

distrativos. Ele era apenas um ninguém; Por que ele deveria se preocupar tanto? Ele 

deve fazer bom uso de seu tempo e treinar mais. 

Atrás dele, Shi Xueman e Sang Zhijun deixaram a casa de macarrão também. 

Tudo bem, ele teria que fazer uma viagem para a loja do Velho Li amanhã. Quanto ele 

ganhará com um negócio tão grande? 

Depois de liquidar a dívida de sua Professora, o dinheiro de Ai Hui reduziu 

consideravelmente. Mesmo que a Sênior Mingxiu lhe assegurou que não havia pressa 

em reembolsar a dívida, Ai Hui ainda lhe pagava a totalidade do dinheiro que devia. 

Ele já devia muito à sua Professora. Se ele não tivesse dinheiro, então ele não poderia 

fazer nada sobre a dívida. Mas se ele ganhasse dinheiro e ainda não liquidou sua dívida, 

então o que isso diria sobre seu personalidade? 

Por sorte, esta noite ele conheceu uma pessoa rica; ele faria um lucro. 

Ai Hui, muito feliz, lançou um olhar para Shi Xueman e Sang Zhijun. Como ele não 

pode notar clientes tão ricos? 

De repente, as pupilas dos olhos de Ai Hui encolheram, e ele gritou solenemente: 

"Cuidado! Atrás de você!”. 
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Sang Zhijun estava esticando suas costas. A tigela de macarrão que acabara de comer 

era muito deliciosa. De repente, ela ouviu um grito de frente, e um olhar em branco 

brilhou em seu rosto. 

A atenção de Shi Xueman ainda estava naquele maldito sujeito. Como se atreve a 

chamá-la de um acordo de perda de dinheiro? Ela nunca deixaria esta questão descer! E 

por isso, ela notou que os alunos do olho de Ai Hui encolheram, e nesse momento, ela 

ficou alerta. 

Além disso, devido a seus encontros anteriores com Ai Hui, ela estava ciente de seus 

sentidos afiados. 

Sem qualquer hesitação, Shi Xueman, sendo um dos melhores estudantes no Campo de 

Indução, exibiu uma velocidade de reação excelente neste momento crítico. 

Ela empurrou a desconcertada Sang Zhijun para o chão, e sua outra mão lançou 

simultaneamente uma nuvem de névoa. 

A nuvem de névoa de palma explodiu violentamente. 

Uma parede em forma de anel de vapor de água se estendeu para fora com um estrondo 

alto. 

A parede aparentemente fraca do vapor de água estava chiando furiosamente, mostrando 

um poder aterrorizante. 

Atrás... 

Shi Xueman ficou incrivelmente calma. O aviso de Ai Hui tinha avançado em sua 

mente com uma velocidade iluminada. No instante em que lançou a nuvem de névoa, 

ambas as pernas já estavam presas no chão quando ela jogou Sang Zhijun em direção a 

Ai Hui com uma mão. 

Thump! Pfff! 

Esses dois sons podem ser ouvidos ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu a espinha de 

Shi Xueman. 

O primeiro som foi um tanto abafado. Claramente, foi produzido quando o atacante 

colidiu contra a parede do vapor d’água. O segundo som foi produzido quando o ataque 

do atacante atingiu o chão; ele havia pousado no local onde estavam anteriormente. 

Shi Xueman ficou consternada. 

Ela estava bem ciente de quão poderosa era a parede de vapor d’água. A parede de 

vapor d’água poderia facilmente colidir com um elefante e enviá-lo voando a poucas 

centenas de metros de distância. 

O atacante realmente bateu contra a parede e ainda pode atacá-los depois. 



Capítulo 144 – Emboscada e Vigilância 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 5 
 

Aterrorizante... 

Quando Sang Zhijun levantou-se e viu os arranhões profundos no local onde antes 

estavam alguns minutos atrás, sua expressão mudou drasticamente. 

Shi Xueman estava muito mais calma, mas ainda sentia um medo persistente. Se ela 

fosse um pouco descuidada, ambas ficariam terrivelmente feridas. 

Ela olhou em volta e não descobriu nada, então levantou a cabeça e olhou para o céu. O 

céu noturno negro e escuro parecia devorar toda a luz. 

"O que foi isso agora?" ela perguntou a Ai Hui. 

Ai Hui ficou chocado quando ouviu uma voz aparentemente familiar. No entanto, ele 

não pensou muito sobre isso; Afinal, o perigo ainda não terminou. Ele colocou a mão no 

punho de sua espada e respondeu solenemente: "É um morcego, e há alguns deles. Eles 

devem estar infectados com o veneno de sangue". 

"Morcegos?" A expressão de Shi Xueman mudou um pouco. "Como eles entraram?" 

Devido à aparência de insetos voadores que haviam sido infectados com o veneno de 

sangue fora da cidade, a Cidade do Pinho Central fortaleceu intencionalmente sua 

defesa aérea - sua defesa agora poderia ser considerada muito apertada. 

Nenhum deles esperava que a Cidade do Pinho Central, que eles achavam que estava 

bem fortificada, deixara um morcego. 

Ai Hui apertou o punho da espada. O suor frio nas costas já tinha encharcado a camisa. 

Esta foi a primeira vez que ele não conseguiu identificar a localização de seu inimigo 

enquanto ele estava no estado do embrião da espada. Ele lambeu os lábios e avisou-os. 

"Tenha cuidado, eles ainda não saíram". 

A expressão de Shi Xueman mudou drasticamente enquanto aguardava a greve do 

inimigo. 

O anteriormente desconcertado Sang Zhijun também se acalmou. Ela removeu a 

fechadura de seda dourada que estava amarrada em torno de seu pulso, e com um filme, 

ele se transformou em um arco longo dourado. 

Esta foi a primeira vez que Ai Hui viu um arco tão exclusivo, e ele não pôde deixar de 

dar uma segunda olhada. 

O arco era composto de inúmeros fios entrelaçados de seda dourada, fazendo com que 

pareça mais uma peça de arte do que uma arma. Era magro e magnífico. 

Sang Zhijun, que agora se acalmou, desenhou1 três Flechas de Pelo Coelho. 

Em um momento de crise, ela não hesitou no mínimo e foi extremamente decisiva. 

                                                           
1 Desenhar no sentido de tornar algo visível, perceptível. Algo como destacar,distinguir. 
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Shi Xueman não desencadeou suas asas azuis; eles seriam inúteis, pois seu oponente era 

um morcego que naturalmente se especializava em voar. Além disso, o céu estava 

escuro, e ela não queria se colocar em uma posição desvantajosa. 

Uma nuvem de ar dificilmente discernível estava se acumulando em suas palmas. 

"Não devemos solicitar ajuda primeiro?" Fatty disse fracamente enquanto se escondia 

atrás deles. 

Ai Hui estava focado no espaço aéreo à sua frente. Quando ele escanceou o meio 

ambiente, ele respondeu: "Não. Se pedimos ajuda agora, este lugar se tornará caótico. 

Uma cena caótica será vantajosa para aqueles morcegos de sangue. E se eles tiverem 

uma vantagem, não iremos deixar este lugar vivo hoje.”. 

Shi Xueman e Sang Zhijun concordaram com as palavras de Ai Hui. 

Agora, se não fosse o aviso de Ai Hui, eles já teriam sido atingidos pelos morcegos. Os 

morcegos eram os assassinos da escuridão, se errarem seus ataques, eles fugiriam, 

esconder-se-iam no escuro e esperariam pacientemente a próxima chance de atacar de 

novo. 

Um ambiente caótico proporcionaria muitas dessas chances para os morcegos de 

sangue. 

Suor estava escorrendo da testa de Ai Hui, mas ele ainda mantinha sua compostura. Ele 

podia sentir algumas vertentes de uma aura muito fraca a deriva. Anteriormente, ele 

conseguiu dar uma advertência, não porque ele sentiu os morcegos de sangue, mas sim 

porque ele tinha visto um brilho vermelho no céu noturno. 

Ai Hui conseguiu dar uma boa olhada neles. Eles pertenciam aos olhos vermelho-

sangue brilhantes de um morcego. 

 


