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Os morcegos eram excelentes predadores, e eles eram uma das muitas Bestas Ferozes 

que Ai Hui não desejava encontrar na Região Selvagem. Claro, havia muitas Bestas 

Ferozes que ele não queria encontrar. 

"Todos fiquem juntos". 

Neste ponto do tempo, Ai Hui não se importava se eles estavam ou não familiarizados 

uns com os outros. 

Shi Xueman e Sang Zhijun não eram indivíduos irracionais. Shi Xueman conhecia 

muito bem Ai Hui, e Sang Zhijun era uma pessoa direta. Se não fosse pelo aviso de Ai 

Hui agora mesmo, ambos teriam morrido. 

Ambos estavam em guarda enquanto se moviam lentamente para o lado de Ai Hui. 

As marcas aterradoras de garras no local onde elas estavam paradas anteriormente os 

faziam tremer de medo. Eles estavam tão perto da morte. 

A mão com a qual Sang Zhijun estava segurando seu Arco Longo de seda dourada 

tremia involuntariamente. 

Até mesmo Shi Xueman, que reagiu calmamente à situação, sentiu um medo persistente 

atingiu-a como um grande tsunami depois que ela conseguiu recuperar a respiração. Ela 

podia sentir suas pernas bamboleando. 

Shi Xueman sempre enfatizou em melhorar suas capacidades de combate da vida real, e 

ela esteve - em inúmeras missões. No entanto, ela nunca experimentou uma situação tão 

aterrorizante. Apenas um momento atrás, ela teve a um passo da morte. 

Agora, sentiu que as elevadas aspirações que ela tinha no vagão de transporte eram tão 

infantis e ridículas. Em uma verdadeira batalha de vida e morte, quanto de suas 

capacidades de combate poderia executar? Cinquenta por cento? Talvez trinta por 

cento? Ela pode até ser morta pelos demônios de sangue enquanto fica congelada em 

algum lugar, olhando para o espaço em branco e sem saber o que fazer. 

Até agora, ela e Sang Zhijun não conseguiram sentir o mínimo da aura dos morcegos. 

Se não fosse pelas marcas de garra profunda no chão, ela teria pensado que o que viu 

anteriormente era uma ilusão. 

É uma pena que não seja uma ilusão. 

Seu olhar mudou automaticamente para Ai Hui. 

Ai Hui não era melhor do que eles. Seu corpo estava ligeiramente agachado, a mão 

direita segurando-se firmemente no punho da espada Crista do Dragão Inferno. Seu 

corpo era uma estátua imóvel. Uma gota de suor percorreu sua testa para o queixo antes 

de cair no chão. 
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As lâmpadas da rua obscura pareciam especialmente solitárias na rua completamente 

tranquila. Os sons de suor gotejante e respiração pesada poderiam ser claramente 

ouvidos. 

No entanto, por algum motivo, quando Shi Xueman viu o corpo tenso de Ai Hui, sua 

ansiedade foi aliviada. 

Gotas de suor deslizaram sob seus cílios cintilantes, e seus olhos pareciam tão calmos 

quanto à água - não se podia discernir seus sentimentos. Sim, foi esse olhar que fez Shi 

Xueman se sentir mais à vontade. 

Seu olhar não continha o menor vestígio de perturbação. 

Shi Xueman sentiu que seu desempenho era terrível. Ela fechou os olhos e respirou 

fundo. Quando os abriu, sua confiança e espírito de luta retornaram. 

Sang Zhijun também se acalmou muito rápido. 

Na verdade, Ai Hui não estava nervoso, mas estava muito nervoso. Seu estado mental 

estava tenso, e seu corpo inteiro era como uma corda que estava fortemente esticada. 

Sua incapacidade de rastrear a localização dos morcegos lhe deu uma imensa pressão, 

igual a que ele nunca experimentou antes. Desde o dia em que plantou com sucesso a 

semente do embrião da espada, nada em seu entorno poderia evitar o olho de 

discernimento do embrião da espada. 

O que aconteceu hoje foi um primeiro. Ele estava envolvido com tremenda pressão. 

O que ele deveria fazer? 

A primeira reação de Ai Hui foi fugir. No entanto, sua racionalidade lhe disse que essa 

seria a decisão errada. Não importava o quão rápido ele corresse, ele não podia superar 

os morcegos no céu. O morcego que os atacou agora era extremamente rápido, tão 

rápido que os olhos de Ai Hui não conseguiram vê-lo. Tudo o que ele tinha visto era um 

borrão de cor vermelho-sangue. 

Estes morcegos de sangue eram muito mais poderosos do que os insetos de sangue que 

encontraram fora da cidade! 

Os morcegos eram carnívoros... 

Este pensamento passou por sua mente. 

O que ele deveria fazer? 

Anteriormente, ele havia rejeitado a sugestão de Fatty para pedir ajuda, pois sentiu que 

os morcegos no céu já os tinha bloqueado. 
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Ai Hui não sabia como eles se tornaram os alvos para os predadores. Realmente foi 

azarado, já que a Cidade do Pinho Central era enorme. Ele continuou a remoer o cérebro 

para encontrar uma saída. 

A capacidade de detecção do embrião da espada já havia atingido o limite... 

Eh? Limite! 

De repente, Ai Hui pensou nos tempos em que ele absorvia um fio de energia elementar 

durante seu treinamento. 

Com um movimento, ele dirigiu um fio de energia elementar em direção a sua glabela1. 

Quando o fio da energia elementar atingiu a glabela, o embrião da espada imóvel a 

absorveu completamente sem qualquer hesitação. 

Ai Hui podia sentir o alcance de sua percepção se expandir significativamente. No céu 

acima de sua cabeça, uma sombra de aparência fraca tornou-se mais clara em sua visão. 

Um morcego passava silenciosamente pelo ar. A cada poucos segundos, ele produzia 

um turbilhão invisível de corrente de ar para se mexer e esconder sua aura. 

Foi só neste momento que Ai Hui percebeu que havia apenas um morcego. Todas as 

outras auras criadas por ele eram para confundir seu inimigo e se esconder. Ai Hui 

também não esperava que, enquanto este morcego estava girando no ar, seus olhos 

estavam fechados. 

Um morcego tão poderoso! 

Ai Hui bateu os lábios. Uma vez que essas Bestas Selvagens foram infectadas com o 

veneno de sangue, elas se tornariam muito mais poderosas. 

"Há apenas um morcego, e está girando acima de nossas cabeças". 

Ai Hui disse com uma voz baixa. Seu foco está concentrado naquele morcego de 

sangue. 

Todos sentiram um arrepio escorrer por suas espinhas. 

Neste momento, Ai Hui sentiu que seus sentimentos gradualmente ficaram embaçados. 

Ele amaldiçoou seu coração. Sem hesitação, ele dirigiu outro fio de energia elementar 

para o embrião da espada, e seus sentidos logo se tornaram claros. 

"Está a duzentos metros acima de nós." Ai Hui rapidamente deu uma altura específica 

do morcego do chão. 

Sang Zhijun ficou estupefato e involuntariamente olhou para Ai Hui. Esse sujeito 

poderia realmente determinar o quão alto estava o morcego do chão. Um sujeito tão 

                                                           
1 A glabela é o espaço compreendido entre as sobrancelhas. Essa parte fica abaixo da testa, acima do 
nariz e um pouco acima dos olhos.  
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poderoso, por que ela não tinha ouvido falar de seu nome antes? Ela foi treinada em tiro 

com arco. Para ser um arqueiro, era preciso desenvolver sua visão. Sang Zhijun sempre 

possuía extrema confiança em relação a esse aspecto, mas agora, mesmo quando ela 

alargou os olhos, ela ainda não conseguiu discernir o morcego. 

O corpo do morcego de sangue perfeitamente misturado na escuridão, e seu voo através 

do ar não produziu nenhum som; era completamente silencioso como um fantasma. 

Ela não sabia como Ai Hui rastreava a localização do morcego. 

"O que devemos fazer então?", Perguntou Shi Xueman suavemente. 

"Se eu atraí-lo, vocês duas estão seguras em matá-lo?", Respondeu Ai Hui enquanto 

lambeu os lábios. 

Como eles não podiam escapar, eles só podiam matar esse morcego. 

E deve ser agora. 

Atualmente, Ai Hui estava gastando cada vez mais sua energia elementar, pois sua 

percepção estava presa ao morcego de sangue. Mas uma vez que sua energia elementar 

foi consumida, eles acabariam em uma posição defensiva. 

A batalha deve ser concluída antes de sua energia elementar ser esgotada. Não havia 

outra escolha. 

Ai Hui determinou rapidamente e precisamente a situação. 

"Não estou confiante". 

Quando Shi Xueman disse essas palavras, sentiu-se tão envergonhada que queria 

encontrar um buraco e se esconder. A outra parte usou-se como uma atração para criar 

uma chance para eles, e todo o perigo estava exclusivamente nele. E em uma situação 

tão extrema, ela nem conseguiu se atrever a dizer que estava confiante. 

Isso mesmo, ela realmente não se atreveu a dizer que estava confiante. Anteriormente, 

quando o morcego de sangue colidiu contra a sua parede de vapor de água, ela percebeu 

sua força. 

Sang Zhijun ficou chocado com a coragem de Ai Hui. Ela sentiu descrença. Ela 

costumava pensar que esse tipo de cena só apareceria em livros de histórias que 

representavam heróis. Quem realmente se sacrificaria como atração? Quão estúpido 

seria? 

Ela nunca se viu testemunhar essa cena hoje. Se fosse alguma outra pessoa, então ela 

pensaria que era por da beleza causa dela e de Shi Xueman. No entanto, definitivamente 

não era o caso para o sujeito na frente dela, porque ele nunca tinha olhado sobre elas 

desde o início. 

Há realmente tolos que se sacrificariam por outros neste mundo? 
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Parece que existe... 

Ai Hui não conhecia os pensamentos de Sang Zhijun sobre sua sugestão. E mesmo que 

ele fizesse, ele não se importaria. Neste momento crucial, quem se importaria com os 

pensamentos de uma menina quando ele nem a conhecia? 

Ele só estava ciente de que isso não poderia arrastar por mais tempo. Ele já esgotou um 

quarto de sua energia elementar, e quanto mais ele persistiu, mais desfavorável à 

situação se tornaria para ele. 

O embrião da espada era como um buraco negro que continuava a devorar sua energia 

elementar! 

"Mesmo se você não tem confiança, você tem que fazê-lo." O tom de Ai Hui foi 

resoluto e decisivo, mas sua expressão facial permaneceu calma. "Ambos, preparem-

se". 

Neste momento, Shi Xueman e Sang Zhijun ficaram nervosos. Ambos sabiam que seus 

ataques determinarão o destino de Ai Hui. Eles também estavam envolvidos com 

tremenda pressão. 

"Mas..." O rosto de Sang Zhijun ficou pálido. 

"Não há ‘mas’!" Ai Hui a interrompeu. Não havia tempo a perder. 

Ele também estava muito nervoso. Ambos os comportamentos não lhe dão sensação de 

segurança, fazendo-o pensar se esta era uma decisão estúpida. No entanto, ele tentou 

conter seu nervosismo e irritação. Se possível, ele definitivamente não quereria colocar 

sua vida nas mãos de dois estranhos. 

No entanto, agora mesmo, ele não tinha outra escolha. 

Não era preciso pensar sobre o impossível. 

O olhar de Ai Hui recuperou a calma e a frieza. Até sua voz continha um tom de 

indiferença; Ele falou como se a situação não tivesse nada a ver com ele. "Nós só temos 

uma chance de atacar". 

Depois de terminar sua frase, ele não se preocupou mais com as duas e virou-se para 

Fatty. "Seja cuidadoso." 

Fatty sabia o que Ai Hui queria dizer. Ai Hui estava tentando dizer que, se a situação se 

voltasse para o pior, Fatty deveria fugir rapidamente sozinho. Fatty não disse nada; Ele 

apenas acenou com a cabeça, sinalizando que sabia o que fazer. Ele estava agindo de 

maneira mais nivelada do que Shi Xueman e Sang Zhijun. 

"Se falharmos, os três de vocês têm que correr em três direções diferentes", lembrou Ai 

Hui. As duas meninas eram novatas, e ele não teve escolha senão lembrá-los desse 

conhecimento básico. 
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Ao ver que Ai Hui tinha um arranjo completo, a ansiedade de Shi Xueman desapareceu. 

Seus olhos se tornaram determinados quando ela respondeu com um tom sério: "Eu 

farei o meu melhor". 

A pérola cintilante e translúcida que pendia no pulso de repente tremia, lembrando um 

pingo de água instável na ponta da grama pela manhã. Com uma pitada de sua mão 

branca de neve, a pérola brilhando se transformou em uma corda e se enrolou ao longo 

de seu pulso e em sua palma. 

Com um movimento de seu dedo médio esguio, a pérola foi alojada entre o dedo 

polegar e o dedo médio. 

"Eu também." Sang Zhijun mordeu os lábios. 

Ela jogou a aljava de flecha que estava em sua cintura no chão. Sua mão estava 

segurando três Flechas de Pelo de Coelho e suas pernas estavam bem afastadas 

enquanto ela estava parada como uma árvore, alta e ereta. 

Sem levantar a cabeça para olhar o morcego, Ai Hui deu um passo à frente. 

O morcego de sangue no céu se moveu. 

Neste momento, ele finalmente confirmou que o morcego estava preso a ele. Entre as 

quatro pessoas, ele era o único que estava preso ao morcego. Será que o morcego de 

sangue também sentiu a aura do embrião da espada? Os morcegos não exigiam que seus 

olhos observassem as coisas; Em vez disso, eles usaram seus sentidos e ecolocalização2. 

Ai Hui rapidamente descartou os pensamentos de distração em sua cabeça e se 

concentrou no espaço de ar diante dele. 

De repente, ele correu para frente - era como se ele não pudesse aguentar mais e 

quisesse fugir. 

Ai Hui estava inseguro se o morcego de sangue no céu cairia em sua armadilha. Agora, 

no entanto, ele não queria pensar em mais nada. 

Quase instantaneamente, ele podia sentir o morcego de sangue acima dele começar a 

voar para baixo em silêncio. 

Está chegando. 

Na escuridão, Ai Hui sorriu sinistramente enquanto apertava o punho da Crista do 

Dragão Inferno. 

Pode vir! 

                                                           
2 Ecolocalização ou Biosonar é um sentido, uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição 
e/ou distância de objetos (obstáculos no meio ambiente) ou animais através de emissão de ondas 
ultrassônicas, no ar ou na água, e análise ou cronometragem do tempo gasto para essas ondas serem 
emitidas, refletirem no alvo e voltarem à fonte sobre a forma de eco (ondas refletidas). 


