
Capítulo 153 - A Herança Original e o Pacto 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 1 
 

Uma sirene tocou enquanto Ai Hui estava voltando ao Salão de Treinamento. Tropas de 

Elementalistas ansiosos estavam patrulhando as ruas, assegurando a todos que as coisas 

estavam sob controle e que deveriam ficar em casa o máximo possível. 

Ai Hui teve um mau pressentimento sobre isso. Ele podia sentir que os Elementalistas 

estavam tensos como nunca antes havia visto. 

Ele manteve a cabeça baixa, passando silenciosamente pelas ruas e se dirigiu para o 

Salão de Treinamento Avançado. 

Tanto a menina da loja de macarrão quanto Duanmu Huanghun já partiram. 

O rosto de Fatty estava cheio de pânico, mas ver Ai Hui permitiu que ele relaxasse e 

soltasse um suspiro de alívio. Ele perguntou: "O que está acontecendo lá fora? Por que 

parece tão caótico?”. 

"Não tenho ideia", disse Ai Hui, balançando a cabeça. "Algo grande deve ter 

acontecido". 

"Existe algo com o que Lou Lan pode ajudar?" Lou Lan insinuou com a cabeça 

inclinada. 

Ai Hui soltou uma pequena risada ao ver as lindas ações de Lou Lan antes de responder: 

"Não por enquanto, mas tenho certeza de que precisaremos da sua ajuda em breve". 

Fatty conhecia Ai Hui como o dorso de sua mão. Ele já sabia que algo estava mal desde 

o momento em que viu a expressão de Ai Hui. "A situação é tão ruim assim?", 

Perguntou Fatty. 

"Ainda não posso dizer com certeza", respondeu Ai Hui sem rodeios. Ele sabia que não 

seria capaz de ficar longe desta vez. 

A recompensa que ele recebeu veio com certas expectativas. Além disso, Ai Hui sabia 

que a força da cidade era consideravelmente limitada. Os professores podem ser 

poderosos, mas sua experiência de combate lamentável quase não os qualificou como 

combatentes competentes. 

Suas preocupações com o agravamento do veneno de sangue parecem estar se tornando 

realidade. 

"Por que você ainda está aqui?", Perguntou Ai Hui enquanto olhava para Fatty. “Você 

deve estar treinando!" 

Fatty podia ver que Ai Hui estava com um mau humor. Deprimido, Fatty recuou 

silenciosamente para um canto para treinar. 

"Não se preocupe Ai Hui, Lou Lan vai certamente ajudá-lo!" Lou Lan animou. 

Ai Hui sorriu e agradeceu a Lou Lan. 
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Considerando a resposta lenta do Campo de Indução, não era exatamente surpreendente 

que a situação tivesse piorado. 

Se a situação continuasse a deteriorar-se, não haveria nenhum lugar para escapar. Com 

base na sua força atual, eles provavelmente acabariam como comida para os demônios 

de sangue uma vez que eles deixassem a cidade. Além disso, seu mestre e os outros 

ainda estavam aqui. Era impossível para Ai Hui sentar e assistir enquanto sucumbiam 

ao desastre. 

Ele sofria de todos esses pensamentos agonizantes. 

Ele ainda era muito fraco. O pensamento de enfrentar o desastre do veneno de sangue 

com seu pequeno poder o fazia sentir-se absolutamente insignificante. Ai Hui nem 

estava certo de poder contribuir muito com os esforços defensivos da cidade. 

Afinal, o que poderia um aluno que apenas recentemente ativou quatro palácios? 

Esses pensamentos insuportáveis sufocavam Ai Hui. Ele tinha sido um espírito livre1 na 

Região Selvagem, onde sua única preocupação era sua própria sobrevivência. Agora, ele 

estava amarrado pelas vidas de tantos outros que ele desejava proteger: Mestre, 

Professora, Sênior Mingxiu, Lou Lan e Fatty. 

Ele respirou profundamente para dissipar os pensamentos selvagens inundando sua 

mente e começou a treinar. 

Ele acabou de ativar os palácios de ambas as suas pernas, ele ainda não havia analisado 

devidamente. 

Ai Hui logo ficou imerso em seu treino. 

O céu começou a escurecer com o passar do tempo. Um estudante apressadamente 

apressou-se a informar Ai Hui que ele deveria voltar para a academia imediatamente. 

Ai Hui não hesitou no mínimo. 

Ao chegar à academia, ele foi convocado para o escritório do Reitor. 

O Reitor parecia ter envelhecido dez anos, e os cabelos ao longo de suas têmporas 

haviam ficado brancos. Ele sorriu para Ai Hui e disse: "Estudante Ai Hui, você me deu 

uma grande surpresa. Devo ir direto ao por que chamei você aqui hoje. A primeira coisa 

que gostaria de resolver é a sua recompensa. O estudante Duanmu já deveria ter falado 

com você sobre isso. Sinta-se livre, conte-me o que você tem em mente como uma 

recompensa, mesmo coisas como conhecimento herdado, alimentos elementares ou 

equipamentos. Claro, tem que ser algo que a academia pode fornecer”. 

Ai Hui respondeu sem demora: "Reitor, espero aprender a técnica [Ursa Maior]". 

                                                           
1 Que não tem preocupações. 
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"[Ursa Maior]?", Perguntou o Reitor, um pouco surpreso. "Essa deve ser a ideia do seu 

professor. Parece que ele está guiando você bem. A [Ursa Maior] é a maior herança da 

Academia do Pinho Central e, embora não seja uma habilidade perdida, ainda possui 

características distintas. Aprender ela não é uma façanha fácil, pois estudar a [Ursa 

Maior] exige que o praticante tenha sete palácios fortes. Oh, eu estou tão confuso. O 

velho Wang já deve ter testado sua constituição antes de encorajá-lo a pedir a [Ursa 

Maior]. Ele simplesmente gosta de estudar tais coisas”. 

O Reitor solenemente balançou a cabeça, parecendo lembrar-se de algo de seu passado. 

Ele caminhou em direção à estante, pressionando a palma da mão sobre ela. Um padrão 

complexo de luz surgiu ao longo da estante de livros, deslumbrando Ai Hui. No 

momento seguinte, bolas de luz de cores diferentes apareceram em toda a estante de 

livros de forma pitoresca, cada uma com o tamanho de um punho. 

O Reitor recuperou uma bola que parecia uma nebulosa2 escura. A massa de vapor 

negro em sua mão estava espalhada com pequenos pontos de luz e era extremamente 

atraente. Ai Hui percebeu de repente que cada uma dessas bolas de luz continha uma 

herança. 

Seu olhar caiu sobre a nebulosa. Poderia ser o [Ursa Maior]? Como isso é acessado? 

Nunca tendo visto algo assim antes, Ai Hui estava cheio de curiosidade e antecipação. 

Ai Hui pensou em si mesmo como um caipira sem muita experiência. 

O Reitor percebeu a ansiosa antecipação de Ai Hui e riu. Ele lembrou-se de seus dias 

mais novos, quando ele colocou os olhos pela primeira vez em uma herança. A sensação 

de nostalgia invocada por essa memória parecia ter aclarado sua mente um pouco. 

"Coloque sua mão sobre isso", instruiu o Reitor. 

Ai Hui colocou cuidadosamente a mão na nebulosa que estava na mão do Reitor. 

"Circule sua energia elementar", continuou o Reitor. 

Ai Hui circulou cuidadosamente sua energia elementar. Um flash brilhante apareceu na 

frente de seus olhos e ele pareceu ter sido arrastado para um vazio. Embalados em 

conjuntos densos, as estrelas estavam ao redor de Ai Hui. 

O céu cheio de estrelas de repente começou a girar. 

O céu cheio de estrelas rodou em anéis de luz, afogando Ai Hui dentro. Após uma 

quantidade indeterminada de tempo, emergiram sete estrelas dos anéis de luz, 

rastreando a forma de uma concha. A concha girou e se expandiu em frente aos olhos de 

Ai Hui, parecendo voar em sua direção. 

Passou bastante tempo antes de Ai Hui acordar do estado de transe com uma violenta 

sacudida. 

                                                           
2 É uma nuvem de matéria interestelar. 
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"Como se sente?", Perguntou o Reitor, sorrindo. 

Ai Hui respondeu hesitante: "Não é fácil de descrever. Parece que ganhei algum 

conhecimento, mas não posso dizer com certeza. Reitor, esta é a [Ursa Maior]?”. 

"Sim, na verdade", respondeu Reitor, acenando com a cabeça em afirmação. "Este não é 

apenas o [Ursa Maior], é a [Ursa Maior] original". 

"O que você quer dizer com 'original'?" Ai Hui ficou confuso. 

O Reitor explicou pacientemente: "A [Ursa Maior] original é a principal fonte dessa 

herança. De acordo com os regulamentos da academia, os legados e habilidades que são 

transmitidos aos alunos são feitos por meio de cópias. Além dos detalhes da herança, a 

fonte primária também contém algumas das experiências e realizações do criador, 

tornando-o extremamente valioso. Em breve você perceberá que cada rodada de 

replicação resulta em perda de informações do original. As habilidades da herança que 

são vendidas no mercado tendem a serem cópias muito inferiores. Então, você acha que 

fez um bom negócio?”. 

O Reitor se divertiu com o olhar de espanto de Ai Hui. 

"Definitivamente", respondeu Ai Hui enquanto tentava manter sua expressão facial sob 

controle. Ele olhou para o Reitor e continuou fracamente: "Embora, por que me sinto 

culpado? Acho que não existe um almoço grátis...”. 

"Você nem hesitou depois de experimentar uma surpresa tão grande. Com tanta força 

mental, o velho Wang realmente aceitou um bom aluno. "O Reitor era todo sorrisos 

enquanto seguia com suas instruções," agora vou continuar com o outro assunto em 

questão”. 

Depois que Ai Hui pensou seriamente a situação, ele percebeu que definitivamente 

havia algo que ele deveria fazer para ganhar essa recompensa. Dada a sua capacidade 

atual, Ai Hui definitivamente não era capaz de resolver problemas importantes para o 

Reitor. Ele provavelmente seria convidado a lidar com alguma preocupação menor. 

O Reitor parou por um momento antes de falar: "Você estará cooperando com Shi 

Xueman e os outros de agora em diante. Shi Xueman, Sang Zhijun, e você estarão 

trabalhando de mãos dadas. Eu acredito que vocês três já estão bastante familiarizados 

uns com os outros. Este grupo, do qual vocês será parte, é relativamente mais forte que 

os outros grupos e, assim, será atribuído várias missões”. 

Ai Hui silenciosamente esperou pela próxima parte. 

"Você tem uma experiência de combate rica. Eu examinei seu arquivo e notei que você 

já ficou na Região Selvagem por três anos. Não é uma façanha para um trabalhador 

sobreviver à Região Selvagem. Eu diria que você tem a maior experiência de combate 

em toda a academia. Shi Xueman é a líder de outra equipe, da qual não tenho controle. 

Você será o líder de uma nova equipe, assumindo o comando de vários alunos 
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proeminentes que serão escolhidos a dedo por mim. Duanmu Huanghun será seu 

representante3. Ambos os seus times irão operar juntos como um grupo”. 

Ai Hui continuou a permanecer em silêncio. 

"Se, e só estou dizendo se a situação se torna criticamente perigosa, espero que você 

garanta a segurança de Shi Xueman e Duanmu Huanghun. Você entende o que quero 

dizer?" O Reitor falou solenemente, o olhar fixo em Ai Hui. 

Ai Hui não evitou o olhar do Reitor enquanto ele calmamente respondeu: "Você quer 

dizer que os outros são descartáveis enquanto Shi Xueman e Duanmu Huanghun 

sobrevivem?”. 

"Isso mesmo!", Exclamou o Reitor. Ai Hui tirou as palavras da boca, aliviando-o de 

suas apreensões. "Talvez a situação não se degrade para esse ponto. Definitivamente, 

somos a primeira cidade em linha para os reforços, então haverá suporte para se juntar a 

nós". 

"Por causa deles?", Perguntou Ai Hui. 

"Sim", disse o Reitor enquanto acenava com a cabeça. "A vida é muitas vezes injusta. A 

vida de alguns vale mais do que outros. Embora tais coisas sejam melhor deixadas não 

ditas, esta é a verdade do assunto. Se algo acontecer com os dois e os reforços se 

aproximarem, todos aqui estarão de joelhos em m*rda. Sua rica experiência, disposição 

madura e excelente espada refletem seu potencial. Embora estes não sejam 

necessariamente úteis, ainda estou disposto a colocar minha aposta em você. Por tudo o 

que sabemos, pode dar-me uma agradável surpresa ". 

"Eu aceito essa missão". 

A resposta direta de Ai Hui surpreendeu o Reitor. Isso fez com que as palavras 

cuidadosamente escolhidas de seu discurso parecessem ter sido por nada. 

O Reitor estava feliz em saber que ele escolheu a pessoa certa. 

"No entanto, eu tenho duas condições". 

O Reitor foi novamente surpreendido pela audácia de Ai Hui. A surpresa virou a 

admiração quando ele respondeu: "Diga, se estiver dentro dos meus meios". 

"Primeiro, como líder eu gostaria de escolher os outros membros eu mesmo. Todos na 

minha equipe terão que obedecer minhas ordens incondicionalmente, mesmo Duanmu 

Huanghun”. 

"Isto, eu concordo", o Reitor respondeu rapidamente. 

"Em segundo lugar, preciso de alguns pontos no primeiro lote de pessoas para serem 

evacuadas assim que chegarem os reforços". 

                                                           
3 Representante aqui, também por servir como Vice, substituto, etc. 
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O Reitor ficou surpreso. Ele examinou o jovem de pé na frente dele. 

Escuro, brilhante e calmo, os olhos de Ai Hui eram tão profundos quanto o oceano. 

Após um momento de hesitação, o Reitor perguntou: "Quantos pontos você precisa?”. 

"Eu, meu professor Wang Shouchuan, sua esposa Han Yuqin, Sênior Mingxiu, meu 

bom amigo Qian Dai, bem como meu Fantoche de Areia Lou Lan". 

O Reitor soltou um suspiro de alívio: "Você não precisa se preocupar com esses três da 

Oficina Bordado de Jade, pois já foram alocados slots de evacuação. Adicioná-lo 

também não será um problema, o que significa que você só precisa de dois pontos 

adicionais. Tudo bem, você conseguiu um acordo.”. 

Ai Hui respondeu com o próprio suspiro de alívio. "Combinado." 

Os dois ficaram lá enquanto trocavam olhares e sorriam. 

 


