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"Deve ser por aqui. Pesquisem cuidadosamente.” 

A voz de Qiao Hua estava rouca e sua aparência desgrenhada, mas ele ainda exalava 

uma sensação de confiança e bom espírito. Seu olhar continha sua confiança e firmeza, 

enquanto o rosto dele tinha um rubor vermelho morbidamente excitado. Apenas os 

cantos de seus olhos mostravam sua fadiga. 

Todos sabiam que Qiao Hua estava carregando um pesado fardo. 

A situação da catástrofe de sangue estava se deteriorando rapidamente. Havia 

ocorrências de demônios de sangue em muitas cidades. Devido à emergência, os mais 

profundos no Jardim da Vida foram pressionados por uma atmosfera pesada. Mesmo as 

áreas que haviam sido queimadas ainda tinham brotos vermelho cor-de-sangue 

crescendo a partir do solo carbonizado. As plantas de sangue tinham uma vitalidade 

resiliente, inculcando medo em todos. 

Os demônios de sangue estavam ficando mais fortes. Apenas sete dias atrás, eles foram 

atingidos por um ataque furtivo de um lobo de sangue, causando três mortes e seis 

feridos. Esta foi a primeira ocorrência de ferimentos graves e morte recebida desde que 

entraram no Jardim da Vida. O lobo de sangue era uma besta forte, mas assustadora, que 

rapidamente se tornou o pesadelo de todos. Desde então, a tropa ficou assustada até com 

as coisas menores. 

Sua cautela, no entanto, não melhorou sua situação. Eles começaram a sofrer ataques 

contínuos de diferentes demônios de sangue, aumentando o número de baixas. Isso 

reforçou ainda mais sua crença de que estavam viajando na direção correta. 

Qiao Hua continuou a ordená-los mais profundamente no Jardim da Vida enquanto 

rezava pela intervenção divina. 

Os encargos do coração de Qiao Hua aumentaram, mas continuou a encorajar-se, 

dizendo que esta era a melhor opção a tomar. Enquanto descobriram a primeira árvore 

de sangue, eles poderiam encontrar uma solução. 

O envenenamento de sangue não poderia ser tratado usando ideias comuns, o que era 

evidente a partir do gramado de sangue que estava crescendo a partir do solo 

carbonizado. Eles brotaram a uma taxa surpreendente. Apenas alguns dias se passaram, 

e a grama de sangue já havia passado suas canelas. 

O fogo, destinado a evitar a disseminação do envenenamento de sangue, ajudou-o a se 

tornar mais forte em vez disso. 

Qiao Hua examinou a recém-cultivada grama de sangue e percebeu que o veneno de 

sangue nelas era um pouco diferente do que se encontrava em suas investigações 

iniciais. 

Camadas sobre camadas de transformações ocorreram, e o veneno de sangue tornou-se 

cada vez mais formidável - ao ponto de Qiao Hua ter medo. 
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Ele não expressou suas preocupações e medos, sabendo que a moral da tropa estava 

sofrendo algumas mudanças sutis. Todo mundo estava tenso e cansado, pois ainda não 

encontraram a árvore de sangue deixada por Si Nan. Além disso, os contínuos ataques 

de ondas dos demônios de sangue e a perda de seu povo tornaram sua confiança em 

Qiao Hua vacilante. 

A perda de confiança e a intensificação da insegurança os tornaram extremamente 

fracos. 

A natureza resoluta de Qiao Hua se mostrava; ele não teve nem um pouco de hesitação e 

manteve sua determinação. Ele acreditava que sua conjectura estava correta e não 

oscilou nem um pouco. 

Todos se dispersaram para procurar o alvo potencial. 

As notas de Si Nan tinham décadas; Desde o seu tempo, houve muitas mudanças no 

Campo de Indução. Mesmo a paisagem geológica teve diferenças visíveis. Além disso, 

as notas foram organizadas pelos alunos de Si Nan, e muitos detalhes eram indistintos e 

pouco claros. 

Depois de analisar as notas, Qiao Hua anotou alguns locais potenciais. 

A maioria das pessoas estava em baixa essência e não foi encorajada pelas palavras de 

Qiao Hua, já que suas buscas anteriores provaram ser infrutíferas. Todos mantiveram 

sua paciência por respeito pela alta classificação de Qiao Hua. Sua tolerância, no 

entanto, estava diminuindo. Alguns membros da tropa começaram a suspeitar se as 

notas de Si Nan eram reais. 

"Encontrei!" 

Uma voz agitada soou de repente, e todos involuntariamente pararam em seus 

movimentos. Depois de um momento de silêncio, eles entraram em erupção com 

comemorações. 

Todos correram gritando alto. 

Os joelhos de Qiao Hua ficaram moles. Ele não se importava com a imagem dele e caiu 

na terra. Ele parecia completamente exausto. Ele não pensou que sua jornada teria sido 

encontrada com tantos percalços, nem ele previu que o veneno de sangue tivesse 

piorado tão rapidamente. O peso que ele suportou tinha sido pesado além das 

expectativas. 

A catástrofe de sangue piorou com uma rapidez fora das expectativas de alguém, 

mesmo de Qiao Hua. Havia rumores de desagrado dos anciãos que tinham sido 

persuadidos por ele. 

O vencedor leva tudo enquanto o perdedor fica sem nada. 

Se ele pudesse resolver com sucesso a catástrofe de sangue, ele se tornaria rapidamente 

o herói do Campo de Indução - não, de todo o Avalon dos Cinco Elementos. Para ele, 
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isso era crítico. Enquanto ele conseguisse, sua popularidade seria elevada a alturas sem 

precedentes. 

Constantemente, ele esperava e ansiava por tal chance. Sua natureza ambiciosa tinha 

sido agitada desde há muito tempo. 

Eles finalmente encontraram... 

Enquanto encontrasse a árvore de sangue, ele estava a meio caminho do sucesso. Isso 

implicava que haveria uma festa para eles em breve. 

Seria uma das celebrações, a melhor recompensa possível. A coragem que ele investiu 

logo colherá inúmeras recompensas. Ele quase poderia imaginar seu nome no rio da 

história, elogiado por milhões de pessoas. 

Ele não sabia de onde ele obteve a força, mas ele ficou de pé e caminhou em direção ao 

grupo de pessoas. 

A multidão partiu automaticamente para formar um caminho, como o acolhimento de 

um vencedor coroado. 

Com um ritmo constante, Qiao Hua manteve a cabeça erguida. Os olhares que se 

dirigiam a ele não estavam mais cheios de dúvida e suspeita, mas eram de adoração e 

respeito. Encontrar a árvore de sangue era a evidência que a teoria de Qiao Hua estava 

correta. 

Todos acreditavam que logo testemunhariam a destruição da catástrofe de sangue. A 

maioria deles foi superada com emoção. 

Qiao Hua não deixou o sucesso ir à cabeça dele. Em vez disso, ele se acalmou e se 

aproximou da árvore de sangue. Depois de recuperar sua absoluta tranquilidade, ele 

inspecionou cuidadosamente a árvore de sangue. 

Após quatrocentos anos de crescimento, o broto tornou-se uma antiga árvore do 

firmamento1. 

Nem uma polegada de grama crescia dentro de um perímetro de cinquenta metros. 

O topo da árvore era grosso e vermelho escarlate como o bordo da tarde no final do 

outono; foi de tirar o fôlego. Qiao Hua, no entanto, não levantou a cabeça. Seu olhar 

estava fixo nas marcas negras no tronco da árvore. 

  

                                                           
1 Segundo a cosmologia bíblica, o Universo era repleto de água. O firmamento fora colocado por Javé 
para "separar as águas", dando espaço para a atmosfera da Terra. Posteriormente, no firmamento 
foram colocados o Sol, a Lua e as estrelas, percebidos como objetos relativamente pequenos em 
comparação com a Terra:  
No contexto se refere a algo grande e alto, capaz de tocar os céus. 
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O tronco vermelho bordo2 da árvore estava coberto por padrões negros como um totem 

antigo. Exalava uma melancolia indescritível e má. 

"Professor, qual o significado desse design decorativo negro?" O aluno de Qiao Hua 

juntou sua coragem e perguntou. 

"Traços de sangue". Qiao Hua não moveu o olhar. Seu dedo correu levemente através 

dos padrões negros enquanto ele continuava: "Durante a Era do Cultivo, era um tabu no 

refinamento do sangue. Muito poucos sabem sobre isso agora. O vasto conhecimento de 

Si Nan em técnicas refinadas de sangue foi surpreendente”. 

As expressões das pessoas mudaram para admiração. O professor Qiao era realmente 

sábio. 

Em seus olhos, técnicas refinadas de sangue eram misteriosas e desconhecidas. Grande 

parte de sua compreensão sobre o assunto era apenas sobre objetos usados durante as 

técnicas. 

Para eles, os professores que buscaram pesquisa no bizarro, como objetos de 

refinamento de sangue, eram tão valiosos. A entrada enferrujada estava trancada e 

coberta de poeira cinza - um tesouro deixado para trás pela Era do Cultivo. Poderia 

valer menos de um centavo, ou poderia mudar o mundo. 

Até à data, esta porta permaneceu fechada, e ninguém conseguiu abri-la. 

Enquanto os objetos refinados de sangue não foram destruídos, ninguém conseguiu usar 

ou achar nada maravilhoso sobre eles. A longa história e experiência deixada pela Era 

do Cultivo eram inimagináveis para as pessoas do Avalon dos Cinco Elementos, afinal. 

Mesmo os objetos deixados para trás por técnicas misteriosas de refinamento de sangue 

não eram raras de ver. 

Além da Atadura de Sangue de Ai Hui, que foi feita de um material especial, a maioria 

dos objetos foram considerados inúteis e colocados em um canto para colecionar poeira. 

Somente aqueles com uso especial foram mantidos. 

Todos prenderam a respiração, não ousando exalar. 

A expressão de Qiao Hua tornou-se enfeitiçada. Quanto mais ele entendeu, mais ele 

sentia a coordenação, o poder e a beleza nos traços sanguíneos no tronco da árvore. Era 

como se ele olhasse para o mar da história da Era do Cultivo. Neste canto humilde era 

uma fascinante nuvem colorida de sangue que, embora não formidável, nunca tinha sido 

destruída ou extinta. 

Uma época que as pessoas desejavam! 

                                                           
2 A cor do tronco não é realmente vermelho bordo, mas eu não achei um nome em Português para Dull-
red, e vermelho bordo é o mais próximo que encontrei dessa cor. Caso queira ver a cor real, só pesquisa 
no Google: #764035. 
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Os pensamentos de Qiao Hua vagaram longe. Ele não podia imaginar a vastidão da Era 

do Cultivo. Pensar que as técnicas de refinamento de sangue, que se encaixam apenas 

para ficar às margens3, ainda não foram extintas. E desencadeou ondas tão chocantes. 

Ele permaneceu em um estado confuso por um momento antes de recuperar seus 

sentidos. A força e a confiança voltaram para seu corpo mais uma vez. 

Talvez as técnicas de refinamento de sangue costumassem ser formidáveis, mas agora 

os tempos mudaram. É uma época de energia elementar, e é a sua época. 

"Remédio número sete!" Ele disse com confiança a seus alunos. 

A cesta de vime que estava sendo carregada por um aluno de repente balançou, e os 

vimes que formam a cesta se separaram para expor o conteúdo dentro. Nela havia 

vagens de flores penduradas em varas de vime, e todas as vagens foi rotulado com um 

número. 

Ao encontrar o número sete na vagem de flores, ele inseriu um fio de energia elementar. 

A vagem floresceu lentamente. No interior, uma junta de bambu cristalina contendo um 

líquido preto apareceu diante de todos. Era difícil criar juntas de bambu cristalinas, pois 

sua taxa de crescimento era lenta. Como tal, eles tendem a estar no lado mais caro e 

foram usados para armazenar medicamentos preciosos. 

O estudante retirou cautelosamente a junta de bambu cristalina. O medicamento líquido 

preto dentro era como a lava negra. Mesmo com a junção de bambu o contendo, todos 

podem sentir as ondas de calor. 

A confiança de Qiao Hua não era sem base. Ele estudou minuciosamente cada detalhe 

nas notas de Si Nan para criar propositadamente vários tipos de medicamentos líquidos 

para diferentes contingências. 

Por enquanto, a situação ainda estava sob seu controle, e ele estava suficientemente 

preparado. 

"Todos, afastem-se por cinquenta metros", ele ordenou gravemente. 

Sem qualquer objeção, todos rapidamente recuaram para cinquenta metros. Eles 

alargaram os olhos, com medo de perder detalhes. Este seria certamente um momento 

inesquecível em toda a vida. 

O terrível desastre de sangue finalmente chegará ao seu fim. 

Qiao Hua respirou fundo e surpreendentemente sentiu-se um pouco nervoso. Após uma 

cuidadosa consideração, ele estava confiante de ter considerado todos os aspectos. Seu 

olhar tornou-se determinado. 

                                                           
3 No Sentido de não ser muito útil. 
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Ele removeu cautelosamente a tampa do bambu cristalino. Um odor desagradável 

jorrou. Sem uma mudança de expressão, ele a derrubou ao longo dos traços do sangue 

no tronco da árvore. 

A última gota de medicina negra escorria do bambu cristalino e permeava o tronco da 

árvore. 

Qiao Hua teve uma expressão aliviada. A medicação que ele criou era a perdição do 

veneno do sangue. Poderia ser considerado como outra forma de toxina que iria 

contrariar diretamente o veneno de sangue. Ele se espalharia da mesma maneira, e não 

havia escapatória para qualquer coisa já infectada. 

Os ramos exibiram sinais de escurecimento. Qiao Hua ficou excitado; estava 

começando! 

A cor preta começou a se espalhar, e as folhas caíram sucessivamente. Ao redor deles, 

as folhas vermelhas cor-de-sangue desceu e rodou como a queda de neve. Qiao Hua deu 

uma risada saudável.  

Oh, que visão bonita! 

Em um instante, a árvore antiga estava estéril e sem folhas nela. 

Qiao Hua estava satisfeito consigo mesmo quando fora do canto de seus olhos, ele 

vislumbrou um galho secado. Suas pupilas se estreitaram, sua expressão congelou no 

lugar. 

Um broto recém-crescido que foi ainda mais deslumbrante com um tom vermelho mais 

brilhante. 

P...... Por que...... 

Ele olhou fixamente para o que tinha sido galhos nus que agora estavam cheios de 

novos brotos que eram vermelhas cor-de-sangue e crescia a uma velocidade espantosa.  

Em um piscar de olhos, a copa das árvores estava completamente cheia, semelhante a 

um mar ensolarado de sangue. 

Sem aviso, a grama vermelho cor-de-sangue a cinquenta metros de distância começou a 

crescer rapidamente. No meio dos gritos e berros surpreendidos, era como uma besta 

paranormal, com suas mãos ferozes bem abertas. 

A ondulação vermelha cor-de-sangue expandiu-se para fora em uma velocidade 

alarmante. 

 


