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Fios de energia elementar borbulhavam implacavelmente dos poros de Ai Hui, criando 

um anel de luz deslumbrante. 

A mente de Ai Hui estava vazia. 

A força da espada em seu corpo era tão ilimitada como um oceano que estava, neste 

momento, rugindo furiosamente. No meio da tempestade, o estado mental de Ai Hui era 

como uma folha indefesa constantemente enrolada pelas ondas, caindo e sendo 

arruinada antes de finalmente ser engolida pelo oceano. 

Os contínuos golpes de Fatty facilitaram a força da espada dentro do corpo de Ai Hui 

para penetrar ativamente no exterior. Em circunstâncias normais, a energia elementar 

não poderia ter feito isso. Além disso, devido ao treinamento, a pele de Ai Hui era como 

o cobre, mais resistente e durável do que de um aluno médio. Assim, era mais difícil 

para a energia elementar escapar de seus poros. 

Os constantes "esforços" de Fatty finalmente teve efeito. Grandes quantidades de 

energia elementar brotaram do corpo de Ai Hui como vapor. 

Uma vez que a energia elementar foi drenada, a pressão dentro do corpo de Ai Hui 

diminuiu. Isso permitiu que o estado mental instável de Ai Hui finalmente tivesse um 

respiro e recuperasse uma onça de clareza. 

"Ai Hui! Use sua espada!" 

O lembrete de Lou Lan era como uma explosão na mente de Ai Hui, mas também 

parecia estar vindo do extremo oposto do mar. 

Use minha espada? 

No meio de sua confusão, uma técnica de espada veio à mente com uma velocidade 

relâmpago. 

Dentro de sua energia elementar que era vasta como um oceano tinha uma corda 

delgada que ligava o palácio da mão esquerda de Ai Hui ao palácio da mão direita. A 

corda de energia elementar com o qual ele sempre teve dificuldade foi completada com 

facilidade em algum momento que Ai Hui não sabia. 

No momento da conclusão da corda de energia elementar, a energia elementar que 

borbulhava de Ai Hui mudou abruptamente. 

Em vez de deixá-lo, cercou os arredores de Ai Hui enquanto girava em altas 

velocidades. 

Swoosh, swoosh, swoosh! 

Era como se houvesse inúmeras espadas pequenas e afiadas flutuando rapidamente no 

ar. A estaca e as cordas que inicialmente o amarraram tornaram-se fragmentadas e de 

diferentes comprimentos. Eles pairavam no ar em segmentos, como se fossem 
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suportados por uma mão invisível. Os cortes constantes foram feitos no piso de tijolos 

sob os pés de Ai Hui pela espada, e os pedaços de tijolo voavam violentamente. 

Dentro do corpo de Ai Hui, o rugido do oceano de energia elementar parou 

preventivamente no momento em que a corda de energia elementar foi completada. 

O tempo pareceu estar parado. 

Como se Ai Hui tivesse praticado inúmeras vezes, ele estava familiarizado com o 

movimento na sua totalidade. A Crista do Dragão Inferno, que nunca deixou sua mão, 

foi colocado horizontalmente diante dele. Juntamente com um único passo, ele balançou 

a espada. 

A Crista do Dragão Inferno, que pesava cem quilogramas, era tão macia e ágil quanto 

uma pedra pulando na água. 

A energia elementar que tinha sido represada no corpo de Ai Hui correu como as águas 

que fluem de uma represa para a Crista do Dragão Inferno na mão direita de Ai Hui. 

Zumbido! 

Como uma mola que vibra com o movimento, o tremor intenso da Crista do Dragão 

Inferno deu origem a um leve entorpecimento. Um brilho de luz deslumbrante apareceu 

no corpo negro da Crista do Dragão Inferno. 

Um crescente culminou na extremidade afiada da espada, desaparecendo em instantes. 

As expressões do reitor e do prefeito mudaram depois de serem expostos à forma 

imponente de Ai Hui. O reitor ficou especialmente chocado. Como ele poderia ter 

ignorado um aluno tão brilhante na academia? Tal explosão de aura não foi algo 

facilmente superado. Mesmo o grande gênio da Academia do Pinho Central, Duanmu 

Huanghun, teria dificuldade. 

Como um aluno poderia ter um ar tão imponente? 

Wang Zhen, também, ficou incrivelmente espantado, mas por diferentes motivos do 

reitor. Quando recebeu os relatos de Shi Xueman e Sang Zhijun, ele fez um exame 

completo sobre Ai Hui. Não havia nada sobre ele que ele não sabia. Ai Hui nasceu para 

uma vida de trabalho árduo, ficando na Região Selvagem por três anos. Foi feita uma 

exceção, permitindo-lhe entrar e treinar no Campo de Indução. Ele alcançou o nível 

básico de dois palácios e também foi um discípulo de Wang Shouchuan. Mesmo a mão 

de Ai Hui no lucro do pelo de coelho não estava ausente do conhecimento de Wang 

Zhen; ele havia feito uma investigação incrivelmente detalhada. 

O que o fez profundamente respeitar Ai Hui, no entanto, foi realmente o fato de que não 

só Ai Hui sobreviveu a dois encontros com as bestas de sangue, mas também que ele 

desempenhou um papel fundamental na fuga bem sucedida do grupo. Além dos 

relatórios de Shi Xueman e Sang Zhijun, Wang Zhen também viu os relatórios do 

Professor Xu e Cui Xianzi. Ambos também mencionaram Ai Hui como o primeiro a ter 

percebido que algo estava errado. 
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Ai Hui parecia ter uma intuição extraordinária para o veneno de sangue. Também foi a 

principal razão por trás de vir buscá-lo. 

Mas toda a inteligência que recebeu não mencionou que Ai Hui teve uma capacidade 

tão estranha para a espada! 

Foram estes verdadeiramente dois palácios? Como poderiam existir ondas tão 

assustadoras de energia elementar resultantes de apenas dois palácios? Certamente, 

tiveram que pertencer a pelo menos sete palácios! Será que esse sujeito estava 

escondendo seu talento? 

Ele não ficaria tão chocado se fossem simplesmente as ondas de energia elementar. No 

momento em que a ponta da espada se transformou em uma lua crescente, seus 

músculos faciais tremiam involuntariamente. Esse movimento de espada impressionante 

deu-lhe arrepios. 

A espada parecia se dirigir direto para sua glabela; Com o próximo movimento da 

espada, ele até o atravessaria. 

Wang Zhen e o reitor reagiram imediatamente. 

Wang Zhen de repente segurou uma faca manchada. Sua aura sofreu uma 

transformação, como se ele tivesse se tornado outra pessoa. Mesmo a sua altura parecia 

ter aumentado. Seu porte era indescritivelmente feroz e severo. Ele conduziu a faca para 

baixo de uma só vez, com um brilho semelhante a uma cachoeira invertida. 

As mangas largas do reitor emitiram grandes quantidades de bolhas como as sopradas 

por água com sabão. Sob a luz do sol, elas refletiam uma miríade1 de cores, dançando 

ao lado do vento em uma ordem semelhante a ilusões. 

O crescente2 que havia desaparecido da ponta da espada de Ai Hui apareceu diante deles 

como se estivesse fora do ar. Ele se cruzou com o brilho da faca de Wang Zhen. 

Como uma porcelana frágil, o crescente silenciosamente quebrou em uma 

multiplicidade de fragmentos.  

A expressão de Wang Zhen mudou ligeiramente, e imediatamente segurou sua faca 

horizontalmente e exerceu sua palma esquerda para fora. 

Bang! 

O crescente quebrado transformou-se de repente em brilhos de numerosas espadas e 

envolveu todo o pátio. 

Swoosh, swoosh, swoosh! 

                                                           
1  Miríade é o mesmo que Dez Mil. 
2 Está dizendo Crescente, mas está se referindo a Lua Crescente. 
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Os brilhos de espadas colidiram com as bolhas. Elas pareciam serem espetadas por 

agulhas, estourando imediatamente. No entanto, as mangas ondulantes do reitor 

pareciam ser um poço sem fundo, jogando bolhas coloridas em uma torrente implacável. 

As bolhas aumentaram em número, tirando o reitor de vista. 

O brilho da espada, que tinha sido dirigido a Wang Zhen, agora parecia ter atingido uma 

barreira invisível e desencadeou ondas agitadas. 

Um brilho da espada disparou para Duanmu Huanghun. Despertando de seu estupor, ele 

imediatamente usou seu [Florescer Verdejante]. Um círculo de ramos se materializou ao 

redor dele, e o brilho da espada colidiu nos ramos. Com um tremor, Duanmu Huanghun 

bloqueou com sucesso o brilho da espada, mas não havia nenhum traço de felicidade no 

rosto. Seu olhar estava em vez disso fixado nos ramos de seu [Florescer Verdejante] que 

estavam girando lentamente ao redor dele. 

O pequeno orifício em uma única folha era extremamente ofuscante. 

Como poderia ser... 

Ele quase não podia acreditar em seus olhos. Desde o momento em que entraram no 

Salão de Treinamento, os impactos surgiram em onda após a onda. O Ai Hui na frente 

dele se parecia com um estranho. 

Ele recentemente melhorou tremendamente, com o encontro no Jardim da Vida e a 

amarga batalha fora da cidade servindo como estimulação. Ele já era talentoso, mas com 

as ameaças da morte, ele conseguiu explorar e ampliar seu talento e capacidade. 

Três dias atrás, ele conseguiu ativar o quinto palácio, conhecido como o Palácio da 

Terra. 

A implicação era que ele estava entrando no território de habilidades maiores. Com cada 

ativação dos quatro palácios - terra, mar, portão e céu - a força aumentaria aos trancos e 

barrancos. Embora a constituição de todos fosse diferente, em geral, o Palácio da Terra 

poderia armazenar 1,5 vezes mais energia elementar do que o palácio da mão. Além 

disso, a ativação de seu Palácio da Terra permitiu-lhe praticar movimentos do [Florescer 

Verdejante] que ele não tinha conseguido anteriormente. 

Assim, sua força aumentou tremendamente, e ele ficou satisfeito além das expectativas. 

Mas isso foi antes de hoje. As ondas de energia elementar que Ai Hui emitiu enviaram 

calafrios ao seu coração. Duanmu Huanghun estava certo de que ele não seria capaz de 

produzir vibrações tão assustadoras, mesmo com um nível base de cinco palácios. 

E esse movimento de espada... 

Apenas um movimento de Ai Hui forçou o reitor e o prefeito a tal situação. Isso 

ultrapassou o conhecimento que Duanmu Huanghun teve de Ai Hui. 
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Duanmu Huanghun ficou claro sobre sua capacidade. Enquanto ele atingiu a fama 

depois de apenas uma batalha, ele imediatamente se tornou discreto e reprimido depois. 

Ele sabia que seus brilhantes resultados aconteciam apenas porque todos não estavam 

familiarizados com ele, não familiarizados com seu [Florescer Verdejante]. 

No final, ele tinha sido um calouro com o nível base de quatro palácios. Uma vez que 

todos se familiarizaram, eles poderiam pensar em ideias para contrabalançar. 

O nível base era uma fraqueza que ele não podia evitar. Embora exigisse talento, 

também precisava de tempo e paciência. 

No entanto, Ai Hui parece ter ignorado o último requisito. 

Desde a ativação de seus palácios natais até os dois palácios das suas mãos, e agora... 

Quantos palácios ele ativou para produzir ondas tão fortes de energia elementar? 

E aquele movimento de espada ainda mais grandioso. Era uma arte absoluta? Eles não 

disseram que a espada estava em declínio? Como esse movimento impressionante 

poderia estar em declínio? 

Suas próprias melhorias rápidas foram suportadas por vários motivos. Ele foi dotado de 

talento e tinha uma arte absoluta. Sua família era rica, e com desencadeantes externos, 

não havia nada de estranho em sua tremenda melhora. 

No entanto, ele não conseguiu compreender a melhoria de Ai Hui. Não havia nenhum 

raciocínio que ele pudesse ver por trás disso. Suas habilidades não eram nada 

extraordinárias, ele era pobre e ele também era mais velho. Como ele poderia entender 

por que a melhoria desse companheiro era maior que a dele? 

Enquanto as bolhas pareciam impotentes quando começaram a entrar em contato, o 

volume era simplesmente tanto que parecia ilimitado. Todos os brilhos da espada foram 

bloqueados à força por eles. Com exceção de Duanmu Huanghun, todos foram 

abrigados e protegidos atrás dele. 

"Isso é bom!" 

Wang Zhen começou a rir por um longo tempo, contendo uma intenção de batalha de 

dez anos. Seu cabelo e barba voavam ao seu redor, e seu olhar era brilhante e animado. 

Segurando a faca enferrujada, ele estava de bom humor. 

"A Academia do Pinho Central tem um talento escondido! Não posso acreditar que 

exista um especialista aqui! Ai Hui, mostre-me tudo o que você tem. Vamos ter uma 

batalha saudável!" 

A voz trovejante de Wang Zhen deixou um zumbido na orelha de todos. 

Ele ergueu a lâmina e aproximou-se de Ai Hui. Cada passo era grande, pressionando os 

corações dos presentes. Até o chão tremia. 
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As pupilas de Duanmu Huanghun se estreitaram enquanto as expressões dos outros 

professores mudaram. Ninguém poderia esperar que o discreto prefeito tivesse 

capacidades e força tão violentas. 

"Ai Hui, poderia ser que você perdeu a coragem?" 

Wang Zhen rugiu alto e deu um salto para frente. 

No ar, o vigor de Wang Zhen estava em seu pico, e ele sentiu uma indescritível 

satisfação. Ele foi incitado. 

Ninguém poderia bloquear esse movimento! 

Eh? 

Ai Hui, que estava embaixo dele, caiu de bruços como um taco, inconscientes. 

Ao lado dele estava Lou Lan, completamente relaxado. Ele tinha esgotado toda a 

energia elementar do seu núcleo de areia. Suas pálpebras ficaram mais pesadas e 

pesadas quando ele murmurou delirantemente: "Lou Lan está cansado...". 

Wang Zhen pousou no chão com uma expressão rígida. 

O reitor, que acabava de terminar de dispersar as bolhas, ficou estupefato. 

Ai Hui, inconsciente. Fatty, inconsciente. Lou Lan, inconsciente. 

Este… 

 


