
Capítulo 154 – Recrutando Membros 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 1 
 

"Reitor, em relação a essa sirene antes, aconteceu alguma coisa?" Ai Hui tomou a 

iniciativa de perguntar. 

O Reitor de repente não parecia muito bem, mas ele permaneceu composto e respondeu 

com um sorriso reconfortante: "Nada demais. Nossos vigias estavam muito ansiosos ao 

detectar alguns demônios de sangue perto do nosso perímetro defensivo, então eles 

soaram a sirene”. 

Da voz do Reitor, Ai Hui podia ouvir que estava insatisfeito com os Elementalistas da 

cidade. Ele lamentou deixar os instrutores da Sociedade de Excelência partir; Ele teria 

insistido para que Li Wei ficasse de volta se soubesse que a catástrofe de sangue se 

espalharia para a Cidade do Pinho Central. 

Em comparação com os soldados que haviam servido há dez anos, as elites da atual 

Divisão de Infantaria pareciam muito mais confiáveis. 

Ai Hui sentiu-se um pouco aliviado. 

O Reitor não disse muito mais além de dizer-lhe como coletar sua recompensa do 

tribunal de magistrados e escolher sua equipe o mais rápido possível. O time de Shi 

Xueman poderia então juntar-se ao dele. O reitor teve muitos outros assuntos para 

cuidar, ele não tinha a intenção de passar tanto tempo na questão de Ai Hui, já que era 

apenas uma decisão de última hora. Wang Zhen foi a sua maior esperança. 

Nunca antes o Reitor imaginou que ele colocaria essa fé em um aluno. Além disso, esta 

foi apenas a sua primeira reunião com Ai Hui. 

Talvez muitos anos na estrada ele olhe para trás e lembre-se de como ele estava pânico e 

desesperado. Como um homem que se afogava, ele seguramente pegaria qualquer coisa 

que pudesse encontrar. Embora, ele não podia negar que Ai Hui era diferente de 

qualquer outro aluno que ele já conhecesse. 

Este jovem, que não era excepcionalmente poderoso, tinha um certo ar sobre ele. Seus 

olhos eram tão calmos como o mar profundo, não era agressivo nem contido. Ele tinha 

uma maturidade e brandura que muitas vezes você encontrava apenas naqueles da meia-

idade, e apenas em indivíduos que possuíam uma grande experiência mundana. Era 

difícil atribuir tal maneirismo a um jovem de apenas 16 anos. 

Quando sério, ele ficaria tão afiado quanto à ponta de uma faca. 

Ele tinha, em geral, uma aura de elegância. 

Ai Hui despediu-se do Reitor e caminhou pela Academia do Pinho Central. 

Para evitar que o veneno de sangue se espalhasse, as árvores no jardim da academia 

deveriam ser reduzidas. Árvores que tinham centenas de anos de idade também não 

foram poupadas, e suas raízes foram completamente destruídas por segurança. As cenas 

cheias brincadeiras e de alegria debaixo dessas grandes árvores eram agora apenas 

lembranças distantes, e o campus, uma vez cheio de vegetação exuberante, ficou 

completamente nu, como um campo de batalha desprovido de vida. 
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Os rostos jovens e macios dos alunos estavam cheios de sinais de pânico, os olhos 

cheios de medo e confusão. Vários professores estavam entregando anúncios enquanto 

voavam sobre as áreas da academia, usando energia elementar para projetar suas vozes 

ao redor da escola. Os anúncios tornaram conhecida a decisão da administração de 

disponibilizar um conjunto de habilidades, que foram, no passado, apenas ensinadas a 

pessoas com contribuições adicionais. Um grupo de professores foi organizado para 

transmitir essas habilidades na esperança de ajudar os estudantes a combater o veneno 

de sangue. 

Parecia que as coisas realmente tinham ido para o sul1. 

O humor de Ai Hui era inexplicavelmente baixo. Cidade do Pinho Central era o lugar 

mais seguro e pacífico que já conheceu. Era um lugar cheio de luz do sol, sonhos e 

vigor - o oposto completo do que ele encontrou em seu passado. Aqui, não houve 

massacres, nem noites arrepiantes, nem necessidade de estar em guarda o tempo todo. 

Ele lembrou o quanto ele queria ficar na Cidade do Pinho Central para sempre. 

Este era o mundo que ele desejava em seus sonhos. 

Já era hora de acordar desse sonho? 

Ai Hui ficou devastado. 

"Discípulo!" 

O professor Wang estava ofegante enquanto sua voz arrastou Ai Hui para fora de seu 

estado emocional. O sofrimento e a tristeza que ele acabara de experimentar foram 

rapidamente enterrados profundamente nos recessos de sua mente. Levantando a cabeça 

com surpresa, Ai Hui gritou: "Professor!". 

"Eu finalmente encontrei você", disse Wang Shouchuan enquanto tentava recuperar o 

fôlego. Ele estava encharcado de suor. "Todos estavam preocupados com você quando 

ouvimos a sirene. A situação não parece muito boa. Como a catástrofe de sangue ficou 

assim? Isso realmente piorou a tal ponto?" 

Wang Shouchuan olhou em volta enquanto falava, seus olhos se encheram de 

sentimento. Ele tinha sido professor na Academia do Pinho Central por vinte anos, e ele 

tinha sentimentos profundamente enraizados pela escola. Não era difícil imaginar o 

quanto essa visão desolada o perturbava. 

Ele suavemente suprimiu o sofrimento palpitante e disse a Ai Hui: "Siga-me para 

oficina de bordados. Vamos enfrentar a tempestade com sua professora. Com ela ao 

redor, nada de ruim pode acontecer! Todos esses insetos de sangue nem sequer 

combinam com suas solas”. 

Wang Shouchuan falou muito de sua parceira, descrevendo-a como se fosse um valente 

general capaz de esmagar toda a oposição. 

                                                           
1 Quer dizer que as coisas estavam feias. 
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Ai Hui não falou sobre o acordo dele com o Reitor e, em vez disso, ele balançou a 

cabeça e respondeu: "Seu discípulo deseja humildemente contribuir com o que puder 

para ajudar a lutar contra o desastre. Em face da calamidade, não se deve resistir 

calmamente? Tendo escapado do Jardim da Vida, tenho uma melhor compreensão da 

catástrofe de sangue do que a maioria das pessoas. Não se preocupe mestre, vou me 

apressar de volta à oficina de bordados, se as coisas realmente saírem de mão”. 

A determinação nos olhos de Ai Hui deu a Wang Shouchuan uma grande dor de cabeça. 

Este discípulo dele era excelente de muitas maneiras, mas ele era um indivíduo tão 

teimoso. Ninguém conseguiu abalar sua decisão uma vez que sua decisão foi tomada. 

Além disso, o modo de pensar de seu discípulo não estava errado. Assumir a 

responsabilidade em vez de escapar nesses tempos foi de fato uma qualidade preciosa. 

Wang Shouchuan estava em conflito. Ele não queria que seu discípulo fosse um 

covarde, mas também temia pela segurança de Ai Hui. Ele pensou nisso por um 

momento antes de perguntar: "O que você planeja fazer?”. 

"A administração pretende organizar uma equipe de estudantes de elite comigo como 

líder. Duanmu Huanghun também faz parte disso. Vamos trabalhar em conjunto com a 

equipe de Shi Xueman." Ai Hui continuou: "Também absorvi a [Ursa Maior] original, e 

eu também preciso processar essa herança ". 

"O Reitor deu-lhe a [Ursa Maior] original?", Perguntou Wang Shouchuan com 

descrença. "Ele ficou louco?" 

Demorou dez segundos para Wang Shouchuan recuperar a compostura, o seu 

descontentamento foi traído pela profunda carranca na testa. "O movimento do Reitor 

revela que ele abandonou todos os planos de backup, o que significa que a situação é 

muito pior do que eu imaginava. Você deve ter cuidado e escapar para a oficina de 

bordados no primeiro sinal de problemas, você entende? Preciso voltar e fazer 

preparativos com sua professora. Como as coisas estão, eu não ficaria surpreso se a 

oficina de bordados também for recrutada.” 

Seu mestre deixou com um coração pesado. No entanto, ouvir os nomes Duanmu 

Huanghun e Shi Xueman consolou-o um pouco, pois ele sabia o quanto o Reitor 

considerava esses dois. 

Ai Hui partiu para encontrar Duanmu Huanghun sem mais demoras. 

Não havia tempo para resistir a rancores anteriores. 

Duanmu Huanghun ainda estava um pouco envergonhado ao ver Ai Hui, especialmente 

porque ele tinha que ser seu representante. Se alguém tivesse trazido algo assim antes da 

calamidade, ele definitivamente teria chutado essa pessoa tão insana. Agora, no entanto, 

ele estava claramente ciente de que Ai Hui era muito mais adequado para o papel de 

líder de equipe. Ai Hui desempenhou um papel fundamental nas últimas duas fugas das 

garras dos demônios de sangue. 

Embora ele estivesse um tanto irritado, Duanmu Huanghun falou calmamente. “Dê-me 

a lista de nomes e reunirei os membros". 
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Ai Hui foi direto ao ponto. "Você, eu, Fatty, Lou Lan, Jiang Wei e Wang Xiaoshan. 

Vamos nos reunir no Salão de Treinamento Avançado.". 

Duanmu Huanghun franziu as sobrancelhas. Ele havia assumido que Ai Hui 

selecionaria alunos com habilidades excepcionais e não essa equipe heterogênea. Jiang 

Wei era bastante capaz, mas Wang Xiaoshan, o Elementalista da Terra que havia 

construído a pequena montanha no Jardim da Vida, era medíocre. Ele nunca viu Fatty 

demonstrar nada antes, mas ele sabia que não havia nada de especial sobre ele. Pelo 

menos Lou Lan foi uma boa escolha, pois sua habilidade de cura seria definitivamente 

útil. 

Ai Hui sabia o que Duanmu Huanghun estava pensando e afirmou diretamente: "Você 

acha que o número de palácios ativados será importante em frente aos demônios?”. 

Duanmu Huanghun estava com uma perda de palavras. De fato, não haveria diferença 

significativa se estivessem enfrentando demônios de sangue maiores. 

Ai Hui olhou para Duanmu Huanghun e disse: "Não vamos lidar com missões 

perigosas. Os Elementalistas, os professores e o pessoal do campo de treinamento 

estarão por perto para levar esses. Para sermos precisos, estamos aqui apenas como um 

backup, lidando com coisas menores como insetos de sangue. Além disso, estaremos 

trabalhando com a equipe de Shi Xueman. Eles serão os que estão enfrentando os 

demônios de sangue mais fortes. É por isso que a confiança é mais importante do que a 

capacidade para a nossa equipe". 

Duanmu Huanghun não estava com vontade de dizer que seu papel não era 

particularmente importante. Para um gênio, ser ignorado era uma pílula difícil de 

engolir. 

Ele sabia, no entanto, que Ai Hui estava apenas afirmando fatos, e que as coisas que ele 

disse faziam sentido. 

"Se você insistir, não tenho objeções", disse Duanmu Huanghun sem expressão. "Eu 

executarei meu papel como seu representante conforme necessário". 

Demorou muito para ele dizer a palavra "representante". 

Desde quando o irmão Huanghun já foi assistente de alguém? 

Desde quando o irmão Huanghun já foi desprezado por outros? 

Tendo experimentado uma série de eventos perturbadores até agora, Duanmu Huanghun 

sentiu-se extremamente descontente. Ele não conseguiu encontrar uma saída para 

desabafar sua frustração. 

Ele pode ser um indivíduo orgulhoso, mas ele não foi alguém que fez um barulho por 

qualquer coisa. As coisas que ele tinha que suportar com os dentes cerrados só serviram 

para desencadear a ação de Duanmu Huanghun. 
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"Eu definitivamente superarei você em todos os sentidos!" Duanmu Huanghun jurou a 

si mesmo. 

Ai Hui não sabia dos votos que Duanmu Huanghun estava fazendo em silêncio, mas não 

era como se ele fosse ligar se soubesse. Ele olhou para Duanmu Huanghun nos olhos e 

disse: "Vamos começar". 

Duanmu Huanghun partiu para encontrar Jiang Wei e Wang Xiaoshan, enquanto Ai Hui 

dirigiu-se para a loja do Gerente Li. 

...  

AI Hui ficou atônito quando viu o gerente Li. Ele exclamou: "O que aconteceu com 

você, gerente Li?". 

O cabelo do gerente Li tinha ficado branco como se tivesse envelhecido rapidamente. 

O gerente Li riu amargamente e evitou sua pergunta. "Eu estava prestes a procurá-lo; 

temos que dividir o dinheiro do Pelo de Coelho. Flechas de Pelo de Coelhos tem 

vendido como bolinhos, e dificilmente posso acompanhar a demanda. Aqui está vinte 

milhões, mantenha-o seguro. Se nada acontecer nos próximos dez dias, você pode vir 

para liquidar a conta novamente.” 

Ai Hui manteve o dinheiro, mas estranhamente, ele não sentiu nenhuma felicidade ao 

recebê-lo. 

"Velho Li, existem mais Flechas de Pelo de Coelho na loja? Guarde alguns do próximo 

lote para mim.” 

O gerente Li concordou feliz. "Sem problemas." 

Ai Hui continuou a perguntar: "Há escudos pesados na loja?". 

"Escudos pesados?" O gerente Li respondeu com um aceno de cabeça. “Quase todas as 

armas foram expropriadas pelo tribunal de magistrados. Tudo o que sobrou são alguns 

desses equipamentos pesados de segunda mão há anos atrás. Não consegui vendê-los 

porque eles são muito pesados. Venha dar uma olhada, você pode ter o que quiser, já 

que eles não valem muito.” 

Ai Hui seguiu o gerente Li para armazém, onde ele realmente viu um monte de 

equipamentos pesados de segunda mão enferrujados. Ai Hui escolheu um escudo de 

ferro com mais de 150 quilos. Ele escovou a poeira e poliu a ferrugem, revelando um 

escudo tão resistente como uma parede. Foi incrivelmente sólido, verdadeiramente um 

excelente achado. 

Ai Hui agradeceu o Gerente Li antes de arrastar o escudo de ferro para o Salão de 

Treinamento. 

A Crista do Dragão Inferno que ele carregava em seu corpo pesava 110 quilos. Além 

disso, ele estava carregando um escudo de ferro mais pesado que pesava cerca de 170 
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quilos, um peso combinado de 280 quilos. Carregar itens tão pesados deixou Ai Hui 

completamente exausto, lembrando-se de seus dias como um trabalhador na Região 

Selvagem enquanto ele ofegava fortemente. 

Depois de muito esforço, ele finalmente conseguiu levar o escudo de volta ao Salão de 

Treinamento. Quando ele entrou, ele ouviu Lou Lan gritando, "Ai Hui está de volta!”. 

Antes que Ai Hui pudesse colocar o escudo para baixo, ele ouviu Fatty gritar 

freneticamente: "Venha rapidamente, dê uma olhada nisso!". 

 


