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Soco atrás de soco - depois de várias rodadas disto, Ai Hui permaneceu inconsciente. A 

vigilância de Fatty foi jogada de lado. 

"Parece que pensei demais. É melhor aproveitar essa oportunidade de uma vez em uma 

lua azul1 para ensinar a Ai Hui uma lição. Até tenho Lou Lan como minha testemunha; 

Os deuses realmente estão me ajudando desta vez! Hahaha!”, Fatty zombou. 

Thump, thump, thump! 

De repente, Fatty sentiu que seus punhos ficaram entorpecidos. Olhando para Ai Hui, 

ele ficou imediatamente assustado. "Ahh! Por que de repente ficou mais gordo?” 

O corpo de Ai Hui ficou inchado e deformou-se como um balão inchado. 

"Há muita energia elementar em seu corpo. Agora, estamos usando esse método para 

aliviar a pressão em seu corpo”, explicou Lou Lan. "Lou Lan tem que monitorar o status 

da energia elementar em seu corpo, então eu vou ter que deixar a batida para você, 

Fatty". 

"Não há problema, deixe-o para mim! Eu sou o melhor para aliviar a pressão!” Fatty 

chilreou2. 

Thump, thump, thump! 

"A energia elementar está acumulando na bochecha esquerda!" 

"Bochecha direita!" 

"Seu queixo!" 

Os olhos amarelos brilhantes de Lou Lan cintilaram constantemente enquanto ele 

instruiu Fatty sobre onde bater. Quando Fatty viu que a cabeça de Ai Hui tinha sido 

batida na forma de um porco, ele se sentiu realizado. 

"Fatty, use mais força!", Insistiu Lou Lan. 

"Ok!" Os socos de Fatty ficaram mais pesados. 

O tempo passou pouco a pouco, e Fatty agora estava encharcado de suor, incapaz de 

lembrar quantos golpes ele deu. O rosto de Ai Hui foi alterado além do reconhecimento, 

e seu corpo cresceu aproximadamente duas a três vezes. 

Se Fatty conhecesse o atual Ai Hui na rua, ele definitivamente não o teria reconhecido. 

Contudo... 

                                                           
1 Significa “um evento raro”. 
2  Cantar ou falar livre e animadamente, produzindo sons indistintos. 
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Os braços de Fatty estavam tão doloridos que não conseguia mais levantá-los, e todo o 

seu corpo estava encharcado de suor. Sua garganta estava queimando, como se chumbo 

derretido tivesse sido derramado na boca dele. Parecia que ele iria parar de respirar ali e 

morrer de cansaço. Arquejando, ele perguntou: "Lou Lan... estou... estou exausto, certo? 

Não... não tenho mais forças!”. 

"Fatty, aguente um pouco mais. Isso estará terminado em breve”. 

Os olhos amarelos brilhantes de Lou Lan cintilaram quando ele olhou fixamente no 

corpo de Ai Hui, observando o fluxo de energia elementar em seu corpo com cuidado. 

"Ombros!" 

"Coxas!" 

... 

Lou Lan continuou a gritar os comandos, mas o corpo de Fatty ficou entorpecido, sua 

energia foi completamente gasta. Ele ainda notou que seus punhos estavam inchados 

como pãezinhos cozidos no vapor. Socar o corpo de Ai Hui tornou-se semelhante à 

socar um porco-espinho. 

Buzz, Buzz, Buzz! 

Traços de energia elementar afiada estavam saindo continuamente dos poros de Ai Hui, 

tornando-o extraordinariamente como um porco-espinho. 

"Fatty, use mais força!" Lou Lan gritou. 

Fatty percebeu vagamente uma comoção no beco, mas neste momento, a atenção total 

foi focada em Ai Hui, e ele não conseguiu ouvir com clareza. 

"Lou-Lou Lan... Eu não posso mais fazer isso!" Fatty estava derramando lágrimas. Ele 

sentiu como se fosse desabar de exaustão a qualquer momento. Quantos socos ele deu 

hoje? Ele deve ter dado o que ele daria na vida toda. 

"Fatty, persevere! É um momento crucial agora!" 

Lou Lan encorajou Fatty, seus olhos nunca deixando o corpo de Ai Hui por até um 

segundo. O cintilar de seus olhos amarelos tornou-se um borrão. A quantidade de 

energia elementar no corpo de Ai Hui era aterrorizante. Lou Lan não conseguia entender 

por que havia tanto. Como foi possível que Ai Hui tenha permanecido são e salvo até 

agora? Se fosse outra pessoa, ele já teria explodido com a abundância de energia 

elementar! 

A situação estava em um ponto crítico. 

Os dois palácios nas pernas de Ai Hui se abriram, permitindo que sua condição 

melhorasse momentaneamente. Apesar disso, no entanto, os palácios em seus membros 

estavam sendo inundados e expandidos brutalmente pela força da espada. A velocidade 
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da expansão dos palácios não conseguiu acompanhar a quantidade de energia elementar 

que estava inundando. 

A expansão contundente dos palácios prejudicaria o corpo severamente. Lou Lan tinha 

muitas maneiras de lidar com os danos causados aos palácios nos membros de Ai Hui, e 

por isso não era um problema muito grande. Se os palácios da Terra, do Mar, do Portão 

e do céu sofrerem lesões, a situação se tornaria problemática. 

Foi por isso que a energia elementar no corpo de Ai Hui teve que ser drenada. 

Socar o corpo de Ai Hui permitiu que a energia elementar de seu corpo fosse liberada. 

Ao longo de todo o processo, Lou Lan teve que monitorar a energia elementar em seu 

corpo para ver se ela se acumulava em uma certa área que danificaria o corpo de Ai Hui. 

Como tal, ele precisava do Fatty para realizar os socos. 

Lou Lan estava preocupado que Fatty não tivesse energia suficiente. Ele nunca esperava 

que Fatty, em vez disso, tivesse tanta energia e batesse com tanta força. 

Um bom irmão! 

Lou Lan estava louvando o Fatty em seu coração. Ele estava colocando todos os seus 

esforços - apenas um verdadeiro irmão se esforçaria e suaria para um amigo. 

O Fatty era realmente um bom cara. 

Por outro lado, Fatty não sabia da admiração de Lou Lan. Ele estava à beira das 

lágrimas. Os dois punhos estavam inchados, e cada soco que ele dava era igual a uma 

tortura. Por que ele teve que ser o único a bater no Ai Hui? Ele estava punindo Ai Hui 

ou ele mesmo? 

Lou Lan, eu quero treinar agora! 

Chutes Vibratórios! Investidas! Qualquer coisa serve! 

Cem séries, quinhentas séries... Qualquer número de séries serve! 

Fatty lamentou com tristeza enquanto as lágrimas escorreram pelo rosto dele. 

Puff! 

Fatty sentiu algo de errado com seu soco. Parecia que tinha pousado em uma pilha de 

algodão. 

"Fatty, tenha cuidado!" 

Ter cuidado com o q... 

O Fatty atordoado não conseguiu reagir no tempo. Como se um animal selvagem e 

atrevido tivesse caído sobre ele, seu corpo voou para trás como uma bola de canhão. 
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Finalmente terminou... 

Lou Lan ficou ansioso. Ai Hui alcançou o estágio mais crítico! 

҉ 

O reitor não esperava encontrar Wang Zhen no beco. Ele franziu o cenho. "O que você 

está fazendo aqui?" 

"Estou aqui pelo mesmo motivo que você". Wang Zhen sorriu atrevidamente. 

"Ai Hui é estudante da Academia do Pinho Central". O rosto do reitor tornou-se 

sombrio. "Desde quando o prefeito começou a interferir no negócio de nossa 

academia?" 

Por algum tempo, Wang Zhen e o magistrado ocuparam pouca presença. A Academia 

do Pinho Central foi a organização mais importante da Cidade do Pinho Central e, como 

resultado, assumiu muitos dos papéis importantes da cidade. Em contrapartida, os 

deveres do magistrado eram poucos e distantes. No Campo de Indução, as academias 

ocuparam cargos superiores aos escritórios de magistrados. Como tal, quando o reitor 

viu Wang Zhen, ele não sentiu o menor medo. 

"Estudante Ai Hui vive e estuda na Cidade do Pinho Central. Como o prefeito desta 

cidade, é natural que eu me importe com ele”, respondeu Wang Zhen com preguiça. 

"Todos vocês voltem. Tenho algo a discutir com o prefeito em particular”, disse o reitor 

de repente a seus subordinados. 

"O que você está tentando fazer?", O reitor baixou a voz e perguntou a Wang Zhen. 

Wang Zhen retirou o sorriso e respondeu: "Eu simplesmente não quero nada 

acontecendo com a Cidade do Pinho Central em minhas mãos". 

“Não escute os rumores. O campo de indução já conteve a situação.” Os olhos do reitor 

cintilaram. 

"Se for esse o caso, então, por que você, o reitor, veio aqui?" Wang Zhen zombou. 

O reitor reuniu-se com o prefeito em algumas ocasiões anteriores, mas esta foi a 

primeira vez que descobriu que ele não era um obstáculo. Ser prefeito do Campo de 

Indução não era um trabalho fácil. O Campo de Indução, por natureza, era autônomo, 

separado do resto do mundo, e os prefeitos das cidades aqui eram conhecidos por serem 

mal humorados. Isso ocorreu porque o poder e a autoridade de cada cidade estavam nas 

mãos das respectivas academias em vez das mãos do prefeito. Além disso, o Campo de 

Indução sempre teve uma segurança rigorosa, e os prefeitos dentro das cidades não 

tinham muito o que fazer. 

Aqueles que estavam dispostos a tornarem-se prefeitos no Campo de Indução eram 

geralmente funcionários públicos aposentados ou aqueles sem ambição, assustados e 

sem coragem. 
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"O prefeito sente que a situação está ficando fora de controle?", Perguntou diretamente 

o reitor. 

"Sim, a situação é extremamente crítica agora." Wang Zhen assentiu solenemente. 

Ele sempre quis uma chance de se comunicar com o reitor; No entanto, ele sabia que o 

reitor não o ouviria. Apesar de ser prefeito, ele possuía muito pouco poder, e os 

professores da Academia do Pinho Central não ouviriam seus comandos. 

"Como é assim?" O reitor entendeu a seriedade da situação. Ele também era responsável 

pela Cidade do Pinho Central, e os dois não tiveram conflito de interesse. 

"Eu não sei o que o Campo de Indução está planejando. Até agora, no entanto, a 

catástrofe de veneno não foi controlada, e a situação está piorando em vez disso", 

respondeu Wang Zhen. "A aparência do morcego de sangue é suficiente para levar 

todos a um estado de pânico. E se eu não estou errado, o Campo de Indução ainda não 

descobriu como o morcego de sangue se infiltrou na cidade”. 

As pupilas do reitor se contraíram. 

Percebendo a reação do reitor, Wang Zhen continuou calmamente: "Posso adivinhar a 

solução que você já criou. É o Dente-de-leão Badalante? Estou certo?”. 

O reitor ficou levemente surpreso com o palpite de Wang Zhen, mas respondeu com 

facilidade: “Qualquer um poderia ter feito este palpite”. 

O Dente-de-leão Badalante era uma planta que os Elementalistas da Madeira criaram há 

muito tempo, usado principalmente por motivos de segurança que se desenvolveram 

para adotar medidas avançadas. Pequenas sementes de dente-de-leão poderiam flutuar 

no ar por algum tempo, e quando usadas em grandes quantidades, eles formaram um 

sistema de alerta de segurança praticamente inexpugnável. 

Em qualquer violação de segurança, essas sementes extremamente minúsculas 

emitiriam vibrações badalantes, notificando imediatamente os Elementalistas da 

Madeira responsáveis pela segurança. 

"Espero estar a cargo da defesa da cidade. Tenho alguma experiência em relação a este 

aspecto. E mesmo que eu não sou um indivíduo poderoso, eu servi dez anos na linha de 

frente." Wang Zhen olhou para o reitor e revelou o que estava sob a perna esquerda da 

calça sem qualquer hesitação. 

Uma perna metálica feita grosseiramente. 

O reitor ficou sem palavras, e um tom de respeito passou por seus olhos quando 

perguntou a Wang Zhen: "Quando você se machucou?”. 

"Dez anos atrás", Wang Zhen respondeu despreocupadamente. 

"Posso entregar a defesa da cidade para você; no entanto, eu vou manter um olho em 

você”, 
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"Não há problema", Wang Zhen concordou de todo o coração. 

Ambos lançaram um suspiro de alívio em uníssono. O objetivo principal de Wang Zhen 

foi cumprido e o reitor poderia se afastar dessa confusão emaranhada. 

O reitor então sinalizou que seus subordinados retornassem e os instruiu: "De agora em 

diante, o prefeito será encarregado da defesa da cidade. Todos os professores e alunos 

terão que cooperar com ele”. 

"Vamos entrar". O reitor sorriu. 

"Por favor!" Wang Zhen fez um gesto para que o reitor entre no Salão de Treinamento. 

A porta do Salão de Treinamento estava bem aberta. Ambos entraram na porta e, 

naquele momento, uma sombra voou para eles em alta velocidade. 

Ambos ficaram chocados. 

A reação de Wang Zhen foi mais rápida. Sem hesitação, levantou a perna esquerda e 

deu um golpe lateral vicioso. No entanto, ele subestimou o impacto da sombra entrante, 

e foi mandado de volta para trás. Felizmente, o reitor conseguiu pegá-lo, evitando 

qualquer humilhação. 

Ao pousar, suas pernas quase cederam, fazendo com que ele se ajoelhasse no local. 

Um impacto tão poderoso. 

Olhando de perto para a pessoa, eles ficaram ansiosos. Esse indivíduo poderia ser Ai 

Hui? 

Com um choque ressoante, Fatty pousou fortemente no chão, fazendo com que ele 

tremesse e enchesse o ar com nuvens de poeira. 

Em estado de choque, Wang Zhen e o reitor trocaram olhares. 

Naquele momento, um grito veio do pátio, "Ai Hui, desencadeie sua espada!”. 

Ai Hui... Desencadeia sua espada? 

Ambos levantaram um suspiro de alívio. Parecia que a pessoa que estava diante deles 

não era Ai Hui. 

Espere! 

Desencadeie sua espada? 

Uma súbita e arrepiante aura entrou em erupção dentro do pátio. 

O jovem, envolto em uma luz branca e amarrado a uma estaca de madeira no pátio, 

abriu lentamente os olhos. 
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Os olhos dele eram gelados, mas abstrusos. À medida que seus olhos se abriram 

lentamente, ele se assemelhava a uma besta antiga que despertou do sono de milhares de 

anos presos sob uma montanha. 

As expressões de Wang Zhen e do reitor mudaram drasticamente! 

 


