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"O professor já ouviu falar sobre o que aconteceu nos últimos dois dias e estava prestes 

a lhe fazer uma visita. Não tire nada da Instituição, exceto a [Ursa Maior]1. Lembre-se 

do teste que tomamos? Dentro dos seus oito palácios, existem sete palácios fortes. Não 

devemos desperdiçar suas habilidades inatas. O professor não antecipou que você iria 

melhorar tão rapidamente! Você nos deu um choque ao ter um avanço para o quarto 

palácio tão rapidamente. Lembre-se, peça apenas a [Ursa Maior]! Você saberá o 

raciocínio por trás disso depois de ter recebido a [Ursa Maior]." 

"O professor e a professora não estão familiarizados com o Tribunal de Magistrados e 

nós não sabemos o que eles têm, mas seu colega de classe estava certo ao dizer que seria 

muito depreciativo pedir dinheiro como uma forma de recompensa. Discípulo, você não 

deve cair na armadilha do dinheiro. Você não tem um Fantoche de Areia que é um 

especialista em fazer comida elementar? Você poderia solicitar ingredientes para fazer 

alimentos elementares. Você já fez um avanço para o seu quarto palácio, então você 

precisa se preparar para o quinto palácio. O Palácio da Terra, o Palácio do Mar, o 

Palácio do Portão e o Palácio do Céu têm um nível de dificuldade muito maior do que o 

Palácio da Mão Esquerda, o Palácio da Mão Direita, o Palácio da Perna Esquerda e o 

palácio da Perna Direita. Você precisa começar a preparar o início. Esta é uma boa 

espada, então você não está faltando armas. Em termos de equipamento defensivo, você 

tem a Atadura de Sangue. Com isso, seria difícil prejudicá-lo com apenas lâminas e 

espadas. Embora seja no lado perigoso, a Atadura do Sangue não possui traços 

negativos. Ah, sim, seu Sênior preparou um par de botas para você. Este par de botas 

permitirá que você corra mais rápido. Discípulo, os caminhos do mundo são maus. Se 

você está preso em qualquer situação horrível, lembre-se de correr rapidamente sem 

hesitação. Corra o máximo que puder. Não se preocupe com nós, apenas cuide de si 

mesmo primeiro...”. 

A interminável conversa do professor estava reverberando na mente de Ai Hui. Ele 

ficou tocado e sentiu que ele tinha o melhor professor, professora e sênior no mundo. 

Ele acabava de sair da oficina de bordados. Sua velocidade era excepcionalmente 

rápida, como se ele estivesse voando. 

Ele usava um par de botas brancas em seus pés. O acabamento foi extremamente 

delicado e foi feito por seu Sênior Mingxiu. Como o nível base de Ai Hui ainda era 

baixo e ele não podia usar materiais de alta qualidade, as habilidades da Sênior Mingxiu 

eram requintadas. Sob seu manuseio perfeito, ela conseguiu produzir um par de botas 

notáveis usando apenas materiais normais. 

Ai Hui sentiu que seu corpo era tão leve e ágil quanto um pássaro. 

Botas da Nuvem à Deriva. O corpo principal das botas foi feito usando a Nuvem de Mil 

Movimentos da Vila de Paleta de Nuvens. A Nuvem de Mil Movimentos é um material 

elementar da água comumente visto e tinha um vasto uso. Este par de botas trouxe a 

brilhante característica da Nuvem de Mil Movimentos. A velocidade e a agilidade de Ai 

Hui foram tremendamente aumentadas. 

                                                           
1 Foi citado no capítulo 57 sobre o [Ursa Maior], só que antes eu tinha deixado como [Big Dipper], 
depois de dar uma pesquisada, vi que Big Dipper não é só uma parte da constelação da Ursa Maior, mas 
é a Ursa Maior, então deixarei o Nome como [Ursa Maior]. 
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Independentemente de estar em uma batalha ou escapar, esses botas seriam capazes de 

desempenhar muitas funções. 

Ai Hui não pensou que fugir era uma coisa vergonhosa de se fazer. Enquanto a situação 

não parecesse boa, ele correria sem um segundo pensamento. A vida era dele e era mais 

importante do que qualquer coisa. 

Os anciãos eram de fato mais experientes. As sugestões dos professores foram direto no 

ponto. Seus pensamentos anteriores eram muito simples. 

O único arrependimento que ele teve foi que suas esperanças de ter dinheiro foram 

destruídas. 

Ah, dinheiro. Ah, dinheiro... 

Ai Hui suspirou ao correr com loucamente. As Botas da Nuvem à Deriva eram muito 

confortáveis, mas ele precisava ajustar-se e se familiarizar com elas antes de aumentar a 

velocidade e a flexibilidade. Após este período de aclimatação, ele poderá realizar um 

desempenho extraordinário durante a batalha. 

Quando ele passou pela loja de macarrão, ele pensou sobre o encontro emocionante 

quando lutava com o morcego. Ele teve muita sorte durante essa batalha. Mesmo agora, 

ele ainda não conseguia entender como ele conseguiu bloquear o morcego de sangue. 

Ele não esperava poder se beneficiar da batalha. Embora confuso, conseguiu sobreviver 

e avançar para quatro palácios. Mesmo a esfera de energia elementar em sua residência 

natal desapareceu sem deixar rasto. Na confusão, ele mesmo obteve uma recompensa. 

Que pena que eles não ofereçam recompensas em dinheiro diretamente! 

Enquanto Ai Hui sentia ressentimento, de repente notou uma moça em uma saia 

vermelha agachada na cena da batalha anterior. 

A cerca desmoronada já havia sido reparada e parecia tão boa quanto nova. As manchas 

de sangue no chão também foram varridas e limpas. 

A jovem parecia sentir o olhar de Ai Hui e olhou para cima, lançando seu olhar em 

direção a ele. 

O embrião da espada entre as sobrancelhas tremia enquanto Ai Hui se distraia. 

As roupas vermelhas da jovem eram ardentes e sedutoras. Ai Hui não sabia como 

descrever sua beleza. Ela agachou-se no meio da rua e emitiu uma vibração lamentável. 

Mesmo a sombra debaixo de suas pernas parecia mais escura do que o habitual e mais 

maçante. 

Apesar de estar sob a luz do sol quente, nenhum calor foi adicionado à figura dela. 

Embora suas roupas fossem tão vermelhas quanto o fogo e ela era tão bonita quanto 

uma fada, parecia que ela estava envolvida por uma fraca camada de névoa negra. Esta 

era uma escuridão que não podia ser penetrada pela luz solar. 
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No entanto, não havia nada quando Ai Hui a olhou de perto. 

A jovem de repente riu docemente, como uma flor brilhante que floresce na escuridão. 

"Eu sou bonita?" 

Ai Hui recuperou os sentidos e olhou em volta. Ele apontou para si mesmo com 

incerteza. "Você está me perguntando?" 

"Sim." A jovem senhora de vermelho caminhou em direção a Ai Hui enquanto sorria. 

Ai Hui, que anteriormente pensava em dinheiro, respondeu diretamente: "Meu padrão é 

diferente dos outros. Dê-me cem Yuan, digo que você é bonita. Dê-me quinhentos 

Yuan, então digo que você é muito bonita. Dê-me mil Yuan, vou dizer que você é tão 

bonita quanto uma fada!”. 

A jovem que caminhou na frente de Ai Hui fez uma pausa e, de repente, deu uma risada 

docemente. "Parece que eu sou tão bonita quanto uma fada". 

Ai Hui ficou estrábico2 enquanto uma fragrância doce era soprada junto com o vento. 

Ele estava de repente segurando algo. 

Ai Hui ficou assustado e não conseguiu ver claramente suas ações. 

"Embora possa ser difícil, espero encontrá-lo novamente. Tudo de bom!" 

Sua voz atraente flutuava junto com o vento. 

Quando recuperou os sentidos, não havia vestígio da jovem. Ele olhou para baixo e viu 

que ele estava segurando mais de mil Yuan. Ele não podia deixar de rir. No entanto, sua 

expressão rapidamente se apagou. 

Quando a moça de vermelho correu para ele, seu embrião de espada não conseguiu 

reagir a tempo. 

Que mulher assustadora! 

Ai Hui demorou muito tempo para sair de seu deslumbramento. Ele riu amargamente. 

Ele estava caminhando ao acaso ao longo da rua quando conheceu uma mulher com 

capacidades insondáveis. Ele foi considerado afortunado ou desafortunado? 

Ai Hui ponderou e decidiu que ele não teve sorte. Sempre que conhecia mulheres com 

capacidades insondáveis, não eram almas gentis. A jovem senhora da loja de macarrão 

era um bom exemplo. 

Pensando na jovem da loja de macarrão, depois olhando para os mil Yuan em sua mão 

que foi dado pela jovem em vermelho, Ai Hui teve uma previsão sinistra. 

                                                           
2  Incapaz de observar e discernir com correção. 
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A solidão e a escuridão da jovem do vermelho levaram Ai Hui a pensar nos três anos 

que passou na Região Selvagem. Ele entendeu um pouco por que ele era movido por 

seu temperamento. Era o desespero e o medo dos fracos e insignificantes em tempos de 

angústia. 

Ele balançou sua cabeça. Ele manteve o dinheiro e esperava que ele não a visse de novo. 

Ele já saiu de sua dificuldade e despediu-se da escuridão. 

Mil Yuan também foi uma fortuna inesperada! 

҉ 

No passado, poucos frequentavam o tribunal de magistrados. Hoje em dia, o tráfego era 

pesado porque havia inúmeros fluxos de pessoas entrando e saindo, fazendo com que 

ele fosse muito lotado. Quando Wang Zhen assumiu a cidade, sua rica experiência 

permitiu que ele ganhasse rapidamente a confiança de todos. Então, o tribunal de 

magistrados tornou-se o coração da Cidade do Pinho Central. 

Wang Zhen, que sempre estava composto, parecia sombrio no momento. Ao lado dele, 

o rosto do reitor era tão branco quanto o papel. Sua mão, que estava segurando o 

relatório, tremia incontrolavelmente. 

"Falhou? Como falhou? Qiao Hua não disse que ele poderia se tornar um Elementalista 

da Madeira para Dai Gang?” 

Os murmúrios do reitor tiveram um ligeiro tremor. Seu olhar estava vazio e cheio de 

desespero. 

Os lábios de Wang Zhen estavam tremendo. Ele queria tomar um gole de chá para se 

acalmar, mas sua mão tremia demais e o chá se derramou. Ele era alguém que 

experimentara a batalha. Ele sabia que o fracasso do plano de Qiao Hua provocaria um 

desastre catastrófico e também era um ponto de inflexão fatal. 

O incidente de envenenamento de sangue tornou-se uma catástrofe de sangue. 

Foi o epítome da catástrofe! 

Devido ao fracasso do plano de Qiao Hua, houve zero sobrevivente na comitiva. A 

catástrofe de sangue piorou, e o novo envenenamento do sangue era mais perigoso e 

violento. A taxa em que se espalhou foi ainda mais assustadora... 

O Jardim da Vida, que tinha sido reduzido à terra queimada, foi mais uma vez coberto 

por grama de sangue que cresceu a um ritmo insano. O Jardim da Vida tornou-se um 

mar vermelho, como um oceano de sangue sem fronteiras. 

Aqueles Elementalistas no ar podiam ver claramente como a ondulação do sangue se 

espalhava. Agora se tornou uma onda vermelha louca e estava varrendo o Campo de 

Indução a uma velocidade surpreendente. 
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O Campo de Indução, não, todo o Avalon dos Cinco Elementos estava enfrentando uma 

catástrofe como nunca antes vista. Quantos deles seriam engolidos pela onda de sangue 

assustadora? Ele não fazia ideia, mas sabia que o montante seria alto. Talvez o número 

fosse maior do que aqueles que morreram na linha de frente. 

O olhar desenfreado de Wang Zhen começou a recuperar o foco. Seu espírito tenaz de 

ser um veterano começou a emergir. 

Ele nunca encontrou um momento tão difícil e desesperado. Mesmo quando ele quebrou 

a perna, ele não estava tão desesperado. No entanto, ele sabia que precisava agir ou 

então eles seriam como patos sentados. 

"Quando a onda de sangue chegará a Cidade do Pinho Central?" Ele perguntou de 

repente. 

O reitor respondeu com uma expressão dolorida: "Um dia depois de amanhã". 

"Ok, anime-se. Ainda não é tempo de desespero”, disse Wang Zhen, gravemente. Ele 

não se atrevia a imaginar as cidades que a onda de sangue tinha varrido. Ele firmou-se e 

continuou: "A onda de sangue vai chegar depois de amanhã. Dado o padrão de como os 

demônios de sangue mudaram anteriormente, eles ainda precisariam de uma média de 

cinco a sete dias para se transformar de novo. Nesse caso, temos sete a nove dias de 

preparação. Até agora, os mais altos já devem ter recebido as novidades. Eles tomarão 

providências e se apressarão em nosso resgate. O mais rápido que podemos esperar para 

receber algum suporte deve ser dentro de quinze dias”. 

Depois de ouvir a análise de Wang Zhen, os olhos do reitor recuperaram alguma 

vivacidade. Ele continuou: "Isso significa que só precisamos aguentar cerca de uma 

semana e poderemos obter apoio. Além disso, Shi Xueman e Duanmu Huanghun estão 

na Cidade do Pinho Central. Os mais altos definitivamente pensariam em uma maneira 

de enviar suporte imediatamente.”. 

"Sim!" Wang Zhen acenou vigorosamente o punho. "Nós só precisamos suportar por 

uma semana. Temos tantos professores e estudantes aqui. Existem muitos Salões de 

Treinamento na cidade e guardas em cada Salão de Treinamento. Estas são todas fontes 

de força. Por mais poderosos que sejam os novos demônios de sangue, acredito que 

existe uma possibilidade de que possamos durar uma semana”. 

O reitor suspirou profundamente em alívio. "Sim, Sim, Sim. Há esperança. Há 

esperança.” 

Um brilho de luz cintilou nos olhos de Wang Zhen. "É possível que as pessoas já 

tenham recebido notícias do fracasso de Qiao Hua. Nós temos que controlar a situação 

imediatamente e fazer uso de toda a força de trabalho que temos. Como ninguém será 

capaz de escapar, pode ser uma coisa boa se eles estão conscientes desse perigo no 

início”. 

O reitor apertou os dentes e disse: "Eu vou reunir alguns professores para transmitir 

alguns movimentos práticos, mas impactantes. Embora não tenhamos muito tempo, 

qualquer ganho de força, não importa grande ou pequeno, seria benéfico”. 
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Wang Zhen ficou surpreso com a coragem do reitor. Este curso de ação pode resultar 

em consequências para as quais ele seria responsável. O Campo de Indução teve 

controle estrito sobre a transmissão de movimentos nas instituições. Aparentemente, o 

reitor já não se importava com os regulamentos nesta conjuntura. 

Wang Zhen assentiu com a cabeça. "Isso seria o melhor! Precisamos controlar todos os 

alimentos elementares. Precisamos nos preparar para o pior”. 

"Tudo bem!" O reitor assentiu com fúria. "Eu vou reunir os alunos". 

Naquele momento, um alarme triste foi ouvido. Um Elementalista entrou com uma 

expressão em pânico. "Superior, há demônios de sangue! Há muitos demônios de 

sangue!” 

Suas expressões mudaram drasticamente. 

 


