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A infiltração do morcego de sangue sacudiu toda a Cidade do Pinho Central. 

Todos assumiram que a defesa da Cidade do Pinho Central era inexpugnável, mas a 

realidade havia mostrado o contrário. Além disso, era Shi Xueman e Sang Zhijun quem 

havia encontrado o perigo desta vez. 

Se algum acidente tivesse acontecido com as duas, toda a Cidade do Pinho Central teria 

sido culpada, e as consequências teriam sido devastadoras. 

Imediatamente após o incidente, tanto o tribunal de magistrados de Cidade do Pinho 

Central e Academia do Pinho Central enviaram seus representantes para visitá-las. No 

entanto, esses representantes foram interrompidos por Yong Zheng, cujo rosto estava 

furioso. Quando ele descobriu que Shi Xueman quase se encontrou com um acidente, 

ele ficou aterrorizado. 

Não só Shi Xueman era a sucessora da terceira geração1 afirmado pelo clã, mas também 

era filha de seu bom amigo. Se alguma coisa acontecesse com ela, ele não poderia se 

perdoar. 

Quando ele estava lidando com os visitantes, ele era muito grosseiro e contundente. 

Mesmo que Shi Xueman e Sang Zhijun ainda estivessem se recuperando de suas lesões, 

ambos entregaram relatórios detalhados sobre as capacidades de luta do morcego de 

sangue. 

Nesses dois relatórios, havia evidências suficientes para mostrar a formidável 

complicação do morcego de sangue. 

Por exemplo, o relatório mencionou como Shi Xueman foi forçado a usar um artefato 

precioso como a Pérola de Névoa de Verglas2. 

A Pérola de Névoa de Verglas custou mais de trinta milhões de Yuan, e lhe foi dado 

pelo seu pai como um presente de aniversário quando tinha doze anos. Quando todos 

leram esse relatório e viram as três palavras "Pérola de Névoa de Verglas", seus olhos 

saíram de suas cabeças. Todos concordaram com tristeza que o Clã Shi era realmente 

rico e poderoso. 

A Pérola de Névoa de Verglas era um artefato elementar da água que era extremamente 

puro na natureza. 

Somente em condições muito especiais, algumas nuvens coloridas na Vila de Paletas de 

Nuvens podem produzir Pérola de Névoa de Verglass. Esses artefatos eram 

extremamente raros. 

                                                           
1 Terceira geração se refere aos netos do Líder do Clã, ou com idades para serem netos. Funciona mais 
ou menos assim: Chefe do Clã: Primeira Geração Filho do Chefe: Segunda Geração Neto do Chefe: 
Terceira Geração. Lembrando que não precisa ser necessariamente Filho ou Neto, apenas ter uma idade 
semelhando e algum parentesco com o Chefe. 
2 Verglas significa Gelo em Francês. 
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Todos sabiam claramente que Shi Xueman nunca usaria a Pérola de Névoa de Verglas, 

a menos que fosse uma situação de vida ou morte. Ninguém realmente usaria isso. Além 

disso, era preciso utilizar a habilidade de alto nível [Selo de Avalokiteshvara3] para 

utilizar a Pérola de Névoa de Verglas. 

Avalokiteshvara era um deus antigo e não era bem conhecido. Isso também dizia muito 

sobre a longa história do Clã Shi. 

O Clã Shi tinha mais de uma Arte Absoluta. A habilidade absoluta que Shi Xueman 

praticou foi chamada [Hidromancia4], uma habilidade profunda e complexa. Quanto às 

habilidades absolutas relacionadas ao sinal de mão, havia o [Selo de Avalokiteshvara], 

[Lamento do Alaúde5], [Chuva de Musa6], [Ondulação], etc. e todos eram bem 

conhecidas. 

Os movimentos que Sang Zhijun usou também eram extraordinários. 

O Clã Sang não tinha muitas habilidades absolutas - apenas uma, de fato, e era 

conhecida como a [Técnica de Fusão de Flecha]. Esta habilidade funde várias flechas 

juntas em uma flecha. 

Sang Zhijun poderia fundir três flechas em uma. 

A técnica de flecha de três em uma era uma habilidade importante do Clã Sang. 

Somente aqueles discípulos que poderiam fundir três flechas em uma estavam 

qualificados para viajar por conta própria, e isso mostrou muito sobre as capacidades de 

Sang Zhijun. Este incidente também deu às pessoas uma nova avaliação de suas 

habilidades. 

O [Selo de Avalokiteshvara] e a Pérola de Névoa de Verglas de Shi Xueman, e a 

[Técnica de Fusão de Flecha] de Sang Zhijun... Tais capacidades de luta eram invejáveis 

e exibiam poder e riqueza. Como esse formidável morcego de sangue não pode ser 

destruído por eles? 

No entanto, ambos Shi Xueman e Sang Zhijun declararam em seus relatórios que eles 

não desempenharam um papel fundamental na vitória sobre o morcego de sangue. 

A chave para a vitória foi um aluno chamado Ai Hui. 

                                                           
3 Avalokiteshvara (em sânscrito Avalokiteśvara, "Aquele que enxerga os clamores do mundo"; em 
tibetano Chenrezig), é o/a bodisatva (bodhisattva) que representa a suprema compaixão de todos os 
Budas. Um bodhisattva é aquela criatura que está adiantada ou pronta para alcançar o estado de Buda; 
contudo faz voto de só alcançá-lo plenamente quando nenhum Ser estiver mais no samsara, ou na roda 
de encarnações neste mundo. 
4 Hidromancia é um método de divinação que consiste em ler o futuro pela água, interpretando o seu 
fluxo, refluxo e o estado de conservação e pureza da água. Os praticantes da hidromancia normalmente 
jogam alguma coisa na água ou faz bater na mesma, observando a frequência e intensidade dos 
movimentos de ondulação na sua superfície. 
5 O alaúde é um instrumento musical da família dos cordofones. Este instrumento é de corda palhetada 
ou dedilhada, com braço trastejado e com a sua característica caixa em forma de meia pêra ou gota. 
6 Musa é uma figura feminina da mitologia grega, fonte de inspiração nas artes ou ciências. O significado 
de musa tornou-se abrangente sendo utilizada no sentido figurado para designar a mulher amada ou 
aquela que traz inspiração seja na pintura, na poesia ou outras formas de expressão cultural. 
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Ai Hui foi o primeiro a descobrir o morcego de sangue, permitindo-lhes fugir 

estreitamente da morte. Ai Hui tinha sido o único a sentir que o morcego de sangue 

ainda não partia e estava girando pelo céu. Ai Hui tinha sido o único a determinar que 

houvesse apenas um morcego de sangue. Ai Hui foi o único a tomar a iniciativa de se 

usar como isca. A Arte de Espada sem igual de Ai Hui parou o ataque de mergulho 

relâmpago, dando Shi Xueman e Sang Zhijun a oportunidade de ouro para atacar. 

Ai Hui, Ai Hui, Ai Hui... 

"Quem é Ai Hui?" 

O reitor da Academia do Pinho Central acenou os dois relatos em sua mão quando seu 

olhar varreu os professores que lideravam classes de estudantes. 

Todos se olharam, mas ninguém sabia quem ele era. 

"Ninguém realmente sabe quem é Ai Hui?" O rosto do reitor ficou sombrio ao mesmo 

tempo. 

A sala estava em absoluto silêncio, já que ninguém tinha ouvido falar desse nome antes. 

De onde esse colega surgiu? Todos os professores presentes nunca ouviram falar de um 

aluno chamado Ai Hui. 

"Ele é da sua classe?" 

"Não, minha classe não tem esse estudante!" 

"Ele também não é da minha classe!" 

Após uma série de questionamentos, todos se acalmaram. 

"Ele é da classe do Professor Xu?", Perguntou de repente alguém percebendo que o 

Professor Xu não estava presente. 

"Não pode ser". 

Todos já estavam com ciúmes do fato de que a classe do professor Xu tinha Duanmu 

Huanghun. Como poderia ser que sua classe tivesse mais um gênio? Todos ainda 

pensavam que eles mal interpretaram os relatórios agora. Se o nome de Ai Hui fosse 

substituído pelo nome de Duanmu Huanghun, eh, isso teria mais sentido! 

Felizmente, todos sabiam que Shi Xueman estava ciente de quem era Duanmu 

Huanghun e, portanto, não cometeria um erro. 

"Professor Xu foi ao Jardim da Vida", lembrou rapidamente alguém. O professor Xu e 

Cui Xianzi foram ao Jardim da Vida, mas ninguém estava claro quanto às 

especificidades de sua missão. 
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Eventualmente, todos conseguiram encontrar uma solução. O professor Xu talvez não 

esteja aqui, mas ainda havia Duanmu Huanghun. Eles poderiam simplesmente perguntar 

a ele. 

O escritório do magistrado. 

"Quem é Ai Hui?" 

Um homem corpulento, que estava encostado a uma cadeira atrás de uma longa mesa, 

perguntou com preguiça. Ele era o prefeito da Cidade do Pinho Central, Wang Zhen. 

Todos se olharam com espanto porque não podiam responder a esta pergunta. 

"Investiguem! Vá e investiguem agora!" Wang Zhen balançou sua enorme mão. "Eu 

quero saber tudo sobre ele!" 

"Sim!" 

Salão de Treinamento Avançado. 

"Ele está realmente bem? Se ele está bem, então, por que ele não está acordado?” Fatty 

estava preocupado enquanto olhava para o inconsciente Ai Hui. 

Mesmo que Ai Hui estivesse inconsciente, sua mão estava segurando sua espada. 

Anteriormente, Fatty tentara puxar a espada da mão de Ai Hui, mas não importava 

quanto força ele usasse, Ai Hui simplesmente não soltava. 

"Lou Lan também não sabe por que Ai Hui ainda não acordou", Lou Lan inclinou a 

cabeça enquanto seus olhos cintilavam com um brilho amarelo. "A energia elementar no 

corpo de Ai Hui está sendo canalizada, então não se preocupe, Fatty. Agora, ele está em 

boas condições - muito melhor do que antes”. 

"Isso é bom, então," Fatty tentou impedi-lo de se preocupar demais. Ele só podia dizer a 

si mesmo para acreditar em Lou Lan. 

O corpo de Ai Hui estava passando por uma tremenda transformação. 

A força da colisão com o morcego de sangue era tão imensa que tinha excedido o que o 

corpo de Ai Hui poderia receber. Se não fosse por seu embrião da espada, que o salvou 

no tempo, e o desencadeamento fora do tempo de seu potencial que lhe permitiu 

executar aquele movimento de espada inesperado, ele teria sido reduzido a um monte de 

polpa de carne. 

No entanto, o ataque devastador do morcego de sangue ainda pode prejudicar 

severamente o corpo de Ai Hui. A força do impacto penetrou nas profundezas de seu 

corpo. 

Sob um impacto tão grande, a bola de energia elementar no corpo de Ai Hui colapsou 

como uma bola de neve esmagada. 
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A força externa aterrorizante destruiu diretamente a força atrativa da esfera de energia 

elementar. 

A energia elementar colapsada estava causando estragos no corpo de Ai Hui. Uma parte 

da energia entrou na Crista do Dragão Inferno que Ai Hui estava agarrando. Em 

primeiro lugar, o embrião da espada na glabela de Ai Hui tinha sido desanimado e 

apático porque estava gravemente ferido. No entanto, o embrião da espada de repente 

tornou-se enérgico, parecido com um tubarão que sentia o cheiro de sangue. 

A energia elementar colapsada tornou-se imediatamente o seu melhor alimento. 

Embora Ai Hui ainda estivesse inconsciente, o embrião da espada estava se canalizando 

espontaneamente. 

A energia elementar continuou fluindo através da mão de Ai Hui para a Crista do 

Dragão Inferno antes de retornar ao corpo de Ai Hui. O embrião da espada alimentado 

prontamente recuperou sua energia e começou a fortalecer-se rapidamente. 

Se Ai Hui estivesse acordado, ficaria surpreso com o crescimento do embrião da espada. 

O movimento de espada surpreendentemente poderoso que Ai Hui executou para parar 

o morcego de sangue também estimulou seu embrião da espada. 

A energia elementar da massa de energia elementar foi continuamente transformada em 

força de espada. 

A quantidade de energia elementar que entrou na Rotação do Ciclo Circulatório 

continuou crescendo, aumentando sua eficiência. Enquanto isso, a força da espada 

canalizando no corpo de Ai Hui estava surgindo violentamente, como uma onda de 

maré que estava composta de inúmeras espadas afiadas. Ela limpou o corpo 

continuamente; Todo o lugar que atravessou foi purificado e destruído. 

O corpo de Ai Hui tremia enquanto o palácio da perna esquerda se ativava. Assim que 

ele ativou, estava completamente cheio com a força da espada crescente. Se Ai Hui 

estivesse acordado neste momento, ele desmaiava devido à dor intensa. 

Mais e mais força de espada surgiu através de seu corpo. 

Quando a força da espada entrou no palácio na perna direita de Ai Hui, seu pé direito 

tremeu. O palácio na perna direita também foi ativado! 

Assim que o palácio foi aberto, a força da espada jorrou freneticamente. 

Ambas as pernas de Ai Hui tremiam violentamente. Os calçados em seus pés foram 

destruídos pela força da espada afiada. 

No entanto, este foi apenas o começo. Mais e mais energia elementar estava entrando 

constantemente na Rotação do Ciclo Circulatório. 

Neste ponto do tempo, Lou Lan não podia simplesmente sentar-se lá e não fazer nada. 

Se a energia estivesse apenas entrando em seus pés, não haveria muito problema; No 
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entanto, se a energia jorrou em qualquer um dos seus palácios de terra, mar, portão ou 

céu e criou um problema lá, o dano feito seria irreversível. 

"Fatty, apresse-se e bata-o!", Insistiu Lou Lan. 

"Huh!" Fatty ficou atordoado. 

҉ 

O escritório do magistrado. 

"Certo, nós obtivemos a informação sobre Ai Hui através do Salão da Comissão". 

"Ele mora no Salão de Treinamento Avançado. Este subordinado já localizou o 

endereço específico!” 

"Onde está o meu uniforme? Onde está o uniforme de mestre? Encontre-o rapidamente 

para o Mestre agora! Vamos para o Salão de Treinamento Avançado!" Wang Zhen 

levantou-se e gritou enquanto se sentia energizado de repente. 

Academia do Pinho Central. 

Duanmu Huanghun ficou desconcertado quando ouviu os professores gritando seu 

nome. Mas quando ouviu o nome "Ai Hui", ele voltou aos seus sentidos e disse: "Isso é 

certo, ele é da minha classe". 

Ele tentou manter a calma. 

Todos soltaram um suspiro de alívio; eles finalmente encontraram a classe a que Ai Hui 

pertencia. 

"Você sabe onde ele mora?", Perguntou o reitor solenemente. 

Será que esse sujeito cometeu um crime? Duanmu Huanghun se alegrou secretamente. 

Ele não conseguiu esconder o sorriso no rosto, por mais que tentasse, e sem hesitação, 

ele respondeu: "Sim". 

"Você deve liderar o caminho!", O reitor exigiu ferozmente. 

Parece que ele cometeu um grande crime. Duanmu Huanghun zombou em sua mente. 

҉ 

Salão de Treinamento Avançado. 

"Eu realmente tenho que batê-lo?" Fatty hesitou. 

"Sim, e use mais força!" Lou Lan estava encorajando Fatty. "Quanto mais você o 

espancar, mais rápido ele se recuperará!" 
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"Realmente, Lou Lan, é melhor você não estar mentindo para mim!", Disse Fatty. 

"Lou Lan não mente." Lou Lan balançou a cabeça. 

"Quando Ai Hui acorda, Lou Lan, você tem que ser minha testemunha", disse Fatty, 

evidentemente ainda hesitando. 

"Não há problema." Lou Lan assentiu. 

Um sorriso sinistro apareceu no rosto de Fatty. Ele arrastou Ai Hui para o campo de 

treinamento e amarrou-o a uma estaca de madeira. 

Aquele com o sobrenome Ai, você está finalmente em minhas mãos! Hoje, devemos 

resolver todos os rancores entre nós! 

Thump! Este soco é para as investidas que você me fez fazer! 

Thump! Este soco é para os chutes vibratórios que você me forçou a fazer! 

Thump! Este soco é por você comer uma tigela de macarrão a mais que eu! 

Thump! Este soco é para essa outra tigela extra de macarrão que você comeu! 

Thump! Thump! Thump! 

Como os socos de Fatty bombardearam o corpo de Ai Hui como uma tempestade de 

chuva, sentiu um conforto indescritível. Era o seu sonho de toda a vida intimidar Ai 

Hui! Durante todo o tempo, ele estava sob o abuso tirânico de Ai Hui. 

Hoje, eu informo que Fatty também é um herói! 

O que faz você pensar que você pode comer duas tigelas de macarrão  a mais que eu? 

Eu vou batê-lo até sua cabeça ficar inchada! 

Eu vou batê-lo até seu corpo estar tão inchado quanto o meu... 

No entanto, como Fatty continuou batendo Ai Hui, ele logo sentiu que algo não estava 

certo. 

"Lou Lan, estou quase exausto, você quer tentar?" O Fatty virou-se e perguntou a Lou 

Lan enquanto ofegava pelo ar e batia violentamente Ai Hui ao mesmo tempo. 

"Fatty, espere um pouco!" Lou Lan balançou a cabeça com força como um tambor de 

chocalho. 

Por que ele balança a cabeça tão furiosamente? 

Fatty sentiu-se desconfortável. 


