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Longos cabelos pretos voavam ao vento. 

Uma moça casualmente sentou-se em uma rocha em cima de uma cimeira1. Ela não 

prestou atenção ao fato de que ela estava sentada em um alto penhasco pendente. Sua 

saia maxi2 vermelha flutuava com o vento, semelhante ao florescer de uma rosa, mas 

também parecendo igual a uma bola de fogo. 

Em seu delicado rosto oval, seus olhos estavam fechados. Ela ergueu o queixo 

ligeiramente para apreciar a brisa entrante. Os pés esbeltos e claros se estendiam por 

debaixo da saia vermelha. Ela brincou com os pés no ar, como se estivesse tocando uma 

música comovente. 

De repente, seus olhos se abriram e ela virou ligeiramente a cabeça. 

Uma pitada de um sorriso presunçoso surgiu, e ela deixou seu olhar encantador vagar. 

Estava começando. 

Como uma obra-prima perfeita, ela esticou seu braço claro como neve. Seus murmúrios 

eram lentos, mas sedutores. Era como uma chamada de uma sereia. 

Depois que ela terminou de se esticar, ela de repente exclamou um pouco: "Blackie3 não 

retornou desde que saiu para caçar comida há cinco dias". 

Será que Blackie se encontrou com algum acidente? Ela não achou que isso fosse 

provável. Blackie conseguia voar alto e era tão rápido quanto um raio. Mesmo que 

encontrasse com perigo, seria capaz de escapar facilmente. 

Ainda assim, ela decidiu descer a montanha para procurar o Blackie. Não seria uma 

tarefa fácil para ela nutrir outro demônio de sangue talentoso como o Blackie. 

Com a ponta do pé, bateu ligeiramente na rocha. Como uma fênix ardente, ela voou do 

penhasco. 

҉ 

Ai Hui acordou confuso. 

Era como se ele tivesse acabado de ter um sonho ruim, onde ele foi continuamente 

espancado como um saco de areia. 

Já fazia um tempo que ele teve tantos pesadelos. 

                                                           
1 O ponto mais alto; cimo, cume, pico. 
2 É um tipo de saia longo, apertada na cintura, e solta nas pontas, parecida com um vestido, mas sem a 
parte superior. 
3 Blackie é comumente usado para nomear animais de estimação, seria algo como pretinho/negrinho. 
Deixarei como Blackie por ser nome próprio. 
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Felizmente, ele acordou e percebeu que estava são e salvo. Ele deu um suspiro de alívio 

e sentou-se em um movimento. Onde estavam Lou Lan e Fatty? Ai Hui saiu da sala 

enquanto se esticava. Ele recuou quando viu o reflexo de Lou Lan no Salão de 

Treinamento. 

Ei, por que sua cabeça estava tão dolorida? Deve ser que ele não se recuperou 

completamente. Ele precisava de mais descanso! 

"Ai Hui! Você está acordado!" 

Ai Hui interrompeu seu movimento, e sua expressão congelou ao ouvir a alegria da voz 

de Lou Lan. 

"Ai Hui, você ainda se sente mal? Você se recuperou completamente de seus 

ferimentos! Lou Lan é brilhante, certo? Fatty também fez muito esforço. Ele foi ótimo! 

Parabéns Ai Hui, você ativou quatro palácios!” 

Lou Lan soltou um suspiro. 

Ai Hui pensou para si mesmo: "Lou Lan era bom em tudo, mas ele não sabia como ler 

as expressões faciais das pessoas. Como poderia ser que eu me recuperei? Eu me 

recuperaria tão facilmente de uma lesão de oitenta milhões?”. 

A menina da loja de macarrão não se preocupou em esconder seu olhar zombador. Ai 

Hui riu e disse: "Já faz um tempo!”. 

"Você esperava que eu nunca aparecesse?", A garota da loja de macarrão sibilou e seu 

tom estava gelado. 

"Como poderia pensar nisso?" Ai Hui riu com uma risada culpada. 

A menina da loja de macarrão não lhe deu uma chance e cortou diretamente ao ponto. 

"Diga-me, quando você vai me pagar de volta?" 

A menina da loja de macarrão não estava de bom humor hoje. Poderia ser que alguém a 

ofendesse? Alguém realmente ousou ofender uma garota tão violenta? Sua coragem é 

seriamente admirável! 

Ai Hui murmurou em seu coração, mas ele sorriu e disse: "Estou com muito pouco 

dinheiro recentemente...”. 

A menina da loja de macarrão sorriu falsamente enquanto dizia: "Quando você não está 

com falta de dinheiro?”. 

Ai Hui estava chateado. Você pode me matar, mas você não deveria me insultar. O que 

você quer dizer... Deixa pra lá! 

"Não tenho escolha, sou um homem pobre. Jovem garota... Jovem Senhorita, você 

poderia diminuir seus padrões e estender o prazo? Me dê mais algum tempo, ou então 
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eu poderia pagar parte dele primeiro? "Ai Hui lembrou-se de suas Flechas de Pelo de 

Coelho. Eles não foram vendidos por trinta milhões? 

Sua participação era bastante significativa, e ele poderia usá-lo para retornar parte da 

dívida primeiro. 

Pensando nas Flechas de Pelo de Coelho, Ai Hui endireitou as costas. Ele estava prestes 

a se tornar alguém rico! Essa quantidade de dinheiro não era nada! 

Se esse ritmo continuasse, não demoraria para ele devolver os oitenta milhões. 

"Se você vai pagar, pague em um montante fixo!", A jovem da loja de macarrão 

respondeu friamente. 

As costas de Ai Hui de repente suavizaram. "Quem te deixou com raiva? Não fique com 

raiva. Libere sua raiva e tudo vai ficar bem. Você vai se sentir melhor depois de bater 

em alguém. Venha Fatty, deixe essa irmã bater em você para desabafar sua raiva!” 

"Eu ficaria apaziguado se você me permitir bate-lo." Os olhos da jovem cintilaram 

friamente, e seu tom era aterrador. "Diga-me, se eu comesse uma tigela de macarrão que 

pertencesse a você e pagasse oitenta mil milhões, não seria como uma pessoa 

desprezível?" 

Os olhos de Ai Hui se contraíram. Ele conhecia a extensão da ira da jovem. Seus ossos 

definitivamente despedaçariam se ela fosse batê-lo. Ele riu secamente. "Fatty tem mais 

carne e se sentiria melhor. Meus ossos são duros e ficarão doloridos. Caso contrário, 

Lou Lan também seria bom. Você poderia até reabastecer sua energia, tendo Lou Lan 

para atender às suas necessidades! Dito isto, como você pode dizer que você é uma 

pessoa desprezível. Além disso, este oitenta milhões não é uma questão a ser tratada 

levemente. Eu vou lhe devolver o dinheiro, mas também preciso de algum tempo”. 

Fatty olhou incrédulo para a expressão aterrorizada de Ai Hui. Essa era a mesma 

máquina cruel, insensível e de abate que ele conhecia? Por que essa cena parece tão 

familiar? Um senso de compreensão percorreu sua mente. Na verdade, apenas o 

dinheiro poderia causar tumulto. Até Ai Hui não conseguiu evitar tal problema. 

Espere... Era verdade que Ai Hui tinha uma dívida de oitenta milhões? 

Fatty ficou estupefato, estupefato com a realidade chocantemente cruel. 

Neste momento, um som de batida foi ouvido através da porta. 

Ai Hui exalou profundamente. Não importa quem fosse, essa pessoa veio no momento 

certo. Era uma boa pessoa, um salvador! 

"Quem está ai!", Ele gritou no topo de seus pulmões quando ele correu para abrir a 

porta com entusiasmo. 

Sua expressão imediatamente ficou abatida e seu tom ficou frio. "O que você está 

fazendo aqui?" 
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Ingrato! 

Duanmu Huanghun também estava em uma situação embaraçosa. Ele queria socar Ai 

Hui quando viu o rosto dele, mas ele se segurou. Se não fosse o fato de ter uma grande 

responsabilidade, preferia morrer a visitar Ai Hui. 

"Questões relacionadas à instituição e ao tribunal de magistrados". Duanmu Huanghun 

não se preocupou em manter seu tom civil. 

Ai Hui bufou e abriu a porta amplamente. 

Ao ver Duanmu Huanghun, Lou Lan o cumprimentou com entusiasmo, "Estudante 

Bangwan". 

Ao ouvir esse nome, Duanmu Huanghun tremia. Para ele, esse nome era um pesadelo. 

Quando seu olhar caiu na jovem da loja de macarrão, seu ritmo tornou-se ainda mais 

lento, e ele não pôde evitar tremer. 

O amor de Ai Hui estava realmente aqui! 

Aquela garota com força sem precedentes, a garota que era tão feroz como uma besta 

selvagem estava realmente aqui. Naquele momento, ele só queria correr! Anteriormente, 

quando ele trocou golpes com o amor de Ai Hui, ele não conseguiu sequer retaliar. Ele 

foi completamente suprimido por ela e experimentou a mais dolorosa derrota de sua 

vida. 

De repente, sentiu que tinha entrado na guarida de um leão. O olhar de todos era como 

um tigre observando suas presas. 

"Diz. Qual é o problema?" Ai Hui só desejou a partida antecipada dessa pessoa. 

Olhando para o rosto de Ai Hui que merecia uma palmada, a raiva de Duanmu 

Huanghun se elevou, mas olhando para aquela mulher que estava perto, a raiva 

desapareceu sem deixar rasto. 

"Como você foi útil para derrotar o demônio de sangue, a instituição e o tribunal de 

magistrados gostariam de recompensá-lo. Eles me enviaram aqui para verificar sua 

opinião.” 

O rosto de Duanmu Huanghun era imparcial. Ele teve uma dor de cabeça quando 

recebeu a tarefa. Verdadeiramente, seus sentimentos foram complicados quando viu Ai 

Hui hoje. 

Ele viu com seus próprios olhos como Ai Hui executou impressionantemente seu 

movimento de espada. O reitor e o prefeito o louvaram, enquanto os professores que os 

seguiram também ficaram surpresos. 

Havia mesmo alguns que achavam que Ai Hui poderia ser um mestre de espadas no 

futuro. 
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Duanmu Huanghun sentiu pressão, tremenda pressão. Ai Hui estava alcançando ele com 

uma velocidade que ele não conseguia entender. A distância entre Ai Hui e ele estava 

ficando mais curta. Ele também descobriu que Ai Hui era melhor para se adaptar a 

situações perigosas. Quando todos estavam perdidos, apenas Ai Hui conseguiu 

encontrar uma solução. 

Recompensa! 

Ai Hui iluminou-se em um instante. "Como eles me recompensariam?" 

"Isso dependeria de suas necessidades. Poderia ser artes absolutas ou armas e 

equipamentos defensivos. Você pode refletir e considerar lentamente.” Duanmu 

Huanghun pensou secretamente que ele daria a Ai Hui aquele com a pior qualidade. 

"Dinheiro!" Ai Hui disse desafiadoramente: "Se eles querem me recompensar, me 

recompense com dinheiro!”. 

Duanmu Huanghun não conseguiu conter-se e lembrou a Ai Hui: "É melhor escolher 

algumas habilidades ou equipamentos de defesa especiais ou mesmo ingredientes 

elementares". 

Enquanto Ai Hui trouxe uma grande quantidade de estresse para ele, seu orgulho não 

lhe permitiu usar métodos tão baixos para diminuir o progresso de Ai Hui. 

A vitória também deve ser alcançada de forma justa e honrosa. 

Não vou perder para você! 

Duanmu Huanghun sentiu-se aliviado depois de resolver sua turbulência interna. Ele riu 

involuntariamente. Parecia ter sido possuído recentemente. Como ele poderia ter tais 

pensamentos. Embora Ai Hui tenha melhorado tremendamente, Duanmu Huanghun 

ainda era superior. 

Ele sabia que era devido ao movimento da espada. Vendo que o movimento da espada o 

chocou como nunca antes, o que levou a sua recente mentalidade desequilibrada. 

Ao ver a indiferença de Ai Hui, ele continuou com um tom claro: "Na situação atual, 

seja a academia ou o tribunal de magistrados, eles não teriam tanto dinheiro. Isso é 

porque grande parte do seu dinheiro seria usado para reabastecer e comprar 

suprimentos. Você deve pensar em itens não obtidos ou caros que você queria no 

passado. Pense isso com cuidado. " 

Ai Hui ficou surpreso ao sentir que Duanmu Huanghun estava falando sério. 

"Ele disse perfeitamente". 

A jovem senhora da loja de macarrão interrompeu abruptamente. 

Ai Hui tornou-se prudente e cauteloso. A jovem da loja de macarrão era rica e 

respeitável, então ela definitivamente conhecia mais do mundo do que um caipira como 
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ele. Ele ficou palpitante. Ele também pode pedir ao Professor e Professora por suas 

contribuições e sugestões. 

"Me dê um segundo." 

Dito isso, ele correu para fora do Salão de Treinamento. 

Fatty e Lou Lan estavam conversando, o que deixou apenas Shi Xueman e Duanmu 

Huanghun sozinhos. Duanmu Huanghun sentiu-se extremamente estranho. 

"Posso me perguntar ao nome da jovem senhora?" 

Duanmu Huanghun decidiu quebrar o silêncio incômodo. Ele estava extremamente 

curioso sobre a velha paixão de Ai Hui. Sua capacidade era profunda e incompreensível. 

Embora existissem muitas razões para por que ele foi suprimido naquela noite, o 

principal motivo era porque ele não tinha muita confiança em derrotar seu oponente. 

Para que um aluno pudesse ameaçar Duanmu Huanghun, ela definitivamente não era 

uma pessoa sem nome para ser levada levemente. 

Será que ela não era estudante? 

Pensando na Sênior Mingxiu, outra mulher na vida de Ai Hui, Duanmu Huanghun 

estremeceu. Ela também foi um pesadelo. 

Por que as mulheres em torno de Ai Hui eram tão assustadoras? 

Shi Xueman tratou indiferentemente a Duanmu Huanghun. Em seus olhos, Duanmu 

Huanghun era apenas um garotinho, e ela não pensava muito nele. Sua expressão foi 

composta, então ela sorriu e disse: "Ele geralmente me chama de "pessoa desprezível". " 

Duanmu Huanghun: "..." 

Fatty, que não estava longe, exclamou: "Isso... Eu acho ter o escutado falar de algo 

parecido!”. 

"Hehe, eu também o escutei falar algo parecido". 

Shi Xueman riu levemente. Sua risada era tão fria como a maré do inverno. 

 


