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Venha rapidamente e dê uma olhada? 

Ai Hui colocou o escudo e perguntou: "Você terminou com seu treinamento?”. 

Fatty respondeu vagamente: "Será que alguém já fez conseguiu terminar seu 

treinamento? Venha rapidamente, algumas das folhas em sua Árvore de Mensagens 

estão brilhando, alguém enviou uma mensagem. Uau, isso é realmente avançado, estou 

realmente animado para poder ver algo tão avançado. Por favor, entenda que é a 

primeira vez que um caipira como eu vê algo assim ".” 

Árvore de mensagens? 

Ai Hui fez uma pausa por um momento, repentinamente, lembrando as palavras 

absurdas que antes apareceram em uma de suas folhas. 

"Não tenho ideia de quem entre vocês ainda esteja vivo, mas sei que ninguém pode 

detê-los. Eles já completaram os preparativos necessários. Tudo mudará em sessenta 

dias. Quem protegerá o Avalon dos Cinco Elementos?" 

Ai Hui lembrou a mensagem com clareza. Ele tentou entender esta mensagem 

aparentemente sem sentido várias vezes, mas sem sucesso. 

Ele sentiu que a pessoa era anormal e deveria ir ver um médico. Até agora, ele pensou 

que a mensagem era apenas uma brincadeira e a havia enterrado em algum lugar no 

fundo da mente. No entanto, ao ouvir Fatty mencionar a Árvore de Mensagens, ele 

lembrou dessa mensagem, que ele agora viu claramente em sua cabeça. 

Tudo irá mudar... 

Ai Hui pensou inevitavelmente na catástrofe de sangue. Era certamente uma catástrofe 

capaz de ser chamada de "mudança incrível". A Cidade do Pinho Central e o Campo de 

Indução não mudaram drasticamente? 

Espere um minuto! Se a catástrofe de sangue era o que a outra parte estava se 

referindo... 

"Ninguém pode detê-los" pareceu indicar que a catástrofe de sangue foi colocada em 

movimento por algumas pessoas. Ai Hui soltou um silvo1 irritado. Ele também havia 

pensado que isso poderia ter sido o caso. 

O veneno de sangue precisava de um período de incubação antes que ele pudesse 

completar sua metamorfose. O Jardim da Vida foi, sem dúvida, uma boa escolha. 

Ninguém notaria nada diferente em uma área esquecida cheia de todo tipo de vegetação 

estranha. Além dos alunos que foram lá para excursões, o Jardim da Vida estava 

desolado e inabitado. Além disso, não havia fortes bestas ferozes lá fora, apenas bestas 

selvagens. Talvez o envenenamento de sangue tenha sido extremamente fraco em seus 

estágios iniciais? 

                                                           
1 Qualquer som agudo, duradouro e prolongado; sibilo. 
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O Jardim da Vida poderia ser considerado um excelente caldo de cultivo para o veneno 

de sangue, e permitiu que o veneno se espalhasse continuamente e transformasse as 

bestas de sangue. 

Já era tarde demais quando o veneno de sangue começou a sair. O que piorou foi que o 

Campo de Indução não tinha nenhuma força estacionada das treze divisões de elite na 

época, fazendo com que não pudessem se adaptar rapidamente o suficiente para evitar o 

surto repentino. 

O número de coincidências fez com que Ai Hui pense que a catástrofe de sangue foi 

planejada, mas ele imediatamente descartou o pensamento depois de sentir que ele 

poderia estar muito paranoico. Quem deliberadamente faria tal veneno de sangue? Que 

bom faria para eles? Ai Hui não conseguiu pensar em uma boa razão. 

Mas e se a outra parte realmente se referisse à catástrofe de sangue? 

Ai Hui hesitou por um momento, fazendo malabarismos com a estranha mensagem em 

sua mente. 

"Não tenho ideia de quem entre vocês ainda está vivo" implicava que havia um grupo 

de pessoas - talvez seus amigos? Ainda não parecia, talvez fosse um grupo de elite? 

"Ainda está vivo" implicava que esse grupo de pessoas era muito antigo ou preso em 

circunstâncias terríveis. De qualquer forma, eram pessoas que enfrentavam a morte. 

Os "eles" na mensagem se referem às pessoas que iniciaram a catástrofe de sangue? 

O que não somou foi o "60 dias" mencionado na mensagem. Ai Hui tinha ido à 

excursão no dia seguinte depois de receber a mensagem. O incidente do veneno foi 

também pouco depois. 

Passaram 32 dias desde que Ai Hui recebeu a mensagem estranha, o que significava que 

a catástrofe de sangue tinha começado 28 dias após a mensagem. 

O remetente deve ter postulado incorretamente. 

Ou ele não estava falando sobre a catástrofe de sangue? 

"Tudo vai mudar" provavelmente significou que o evento criaria um impacto grande o 

suficiente para alterar Avalon dos Cinco Elementos. "Quem protegerá o Avalon dos 

Cinco Elementos?" Insinuou que a mudança não seria uma coisa boa, era mais provável 

que fosse uma calamidade. 

Foi essa última frase que levou Ai Hui a pensar na catástrofe de sangue. Ele não podia 

pensar em nenhum outro evento que tivesse a capacidade de mudar drasticamente o 

Avalon dos Cinco Elementos. 

Mas se, de fato, se referisse à catástrofe do sangue, o momento era um problema. 
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"Ai Hui, por que você está sonhando acordado?" Perguntou Fatty enquanto caminhava, 

profundamente preocupado. "Seus ferimentos ainda não estão curados? Lan Lan, 

rapidamente verifique a condição de Ai Hui.” 

"Não há problema!", Lou Lan respondeu, seus olhos brilhando. "Ai Hui está muito 

saudável!" 

Ai Hui saiu de seus pensamentos, zombando de pensar demais e ser paranoico. 

Mas espere... 

Ai Hui apontou para Lou Lan e questionou Fatty: "O que você o chamou?”. 

"Lan Lan", Fatty respondeu com naturalidade. 

Ai Hui estremeceu, claramente indignado. "Lan Lan? Por favor, não me dê arrepios. 

Lou Lan é meu fantoche de areia, é melhor você não mudar seu nome.” 

Fatty inocentemente respondeu: "E quanto a Lou Lou?”. 

"Por que você não se chama Dai Dai, então?" Ai Hui mal conseguiu esmagar essas duas 

palavras. 

"Oh, você conhece meu apelido de infância!" Gritou Fatty com os olhos abertos de 

surpresa. "Eu nunca disse isso antes!" 

Ai Hui não podia ser incomodado para continuar falando. Ele apontou para o escudo de 

ferro no chão. "Isto é para você." 

Fatty olhou para o escudo de ferro no chão, atordoado por sua grande espessura. "Ai 

Hui, você tem certeza disso? Eu deveria usar isso? Ai Hui, eu não vi você por apenas 

alguns meses, e você já esqueceu o meu estilo de luta leve e gracioso?” 

"Leve e gracioso? Acho que você quer dizer bater e correr?” Ai Hui zombou e 

pressionou sem dar a Fatty a chance de refutar. "Preciso de alguém para usar um escudo 

e acho que você é a pessoa mais adequada para fazê-lo. Não podemos desperdiçar toda 

essa carne, podemos?”. 

Fatty respondeu ansiosamente: "Isso é tudo gordura...”. 

Ai Hui rapidamente interrompeu: "Você vai fazer? Devolva-me o meu dinheiro se você 

não for fazer isso!”. 

Fatty abaixou o corpo dele e suplicou: "Ai Hui, somos irmãos há tantos anos...”. 

"Você ainda precisa devolver o dinheiro!", Disse Ai Hui sem rodeios. "Se você não 

pode pagar, então seria melhor ser meu escravo. Você será bem alimentado com 

macarrão e carne, e você pode até brincar com Lou Lan”. 

Lou Lan transformou-se em três palavras: "Brincar com você" – estava escrito. 
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"Lou Lan é um menino tão bom", disse Ai Hui, sorrindo para Lou Lan com o calor da 

primavera. Mas uma expressão tão fria como o inverno imediatamente tomou conta do 

rosto quando ele se virou para Fatty. "Você brincou com isso antes, hora de usá-lo 

novamente", ele ordenou. 

A cabeça de Fatty baixou quando ele marchou inseguro em direção ao escudo de ferro. 

O excessivamente dramático Fatty parecia ter participado de uma procissão de funeral. 

Ai Hui o ignorou e instruiu: "Lou Lan, certifique-se de completar as trezentas séries de 

escudos. Não há jantar para ele se faltar uma única série.”. 

"Aquele com o sobrenome Ai!" Gritou Fatty através de dentes cerrados. Lá se foi o 

Fatty, que estava cheio de desespero, ele era agora um urso marrom furioso. 

"Sem problemas! Não vou deixar passar uma única série!" Lou Lan disse alegremente, 

claramente animado por ajudar Ai Hui. 

Com um estrondo, Lou Lan transformou-se em três "zeros" e começou a contar. 

Ao ver a nova forma de Lou Lan, a expressão de Fatty mudou para um pavor. Com uma 

voz lisonjeira, ele sussurrou prontamente: "Lan Lan, pense em toda a diversão que 

tivemos agora, não somos bons irmãos? Os bons irmãos devem ajudar-se mutuamente. 

Venha, me ajude a contar algumas séries gratuitas e vou brincar com você no futuro ". 

Fatty imediatamente percebeu que as figuras de areia mudavam rapidamente, fazendo-o 

irradiar de alegria. 

Bang! 

Os números voltaram de repente à zero. 

Fatty ficou atordoado. 

"Adicione mais uma centena de séries! São quatrocentas séries juntas! Faça uma a 

menos e não haverá comida para você!” 

A voz de Ai Hui surgiu por trás. Fatty tremia quando Lou Lan exibia "400". Como se 

ele tivesse medo de que Fatty não pudesse vê-lo claramente, Lou Lan dobrou o tamanho 

dos números e o trouxe bem na frente de seus olhos. O contador de areia, em seguida, 

foi reiniciado para "000". 

"Eles estão juntos... bandidos trabalhando em conjunto um com o outro". 

Fatty estava com raiva enquanto ele brandia o escudo. 

Ai Hui deu uma olhada no Fatty e sorriu. Ai Hui sabia melhor o quão preguiçoso 

poderia ser esse sujeito. Ele definitivamente não suportaria se ele pudesse se sentar e ele 

definitivamente não se sentaria se pudesse se deitar. Um desses dias, ele sucumbiria à 

sua preguiça. 
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Todos os homens devem morrer eventualmente. 

Ninguém se importaria se Fatty tivesse acabado de morrer em silêncio em algum lugar, 

mas era apenas a sorte dele ter batido em Ai Hui. 

Ai Hui teve uma premonição de que a catástrofe de sangue tinha apenas começado. As 

bestas de sangue fora da cidade estavam ficando mais fortes, enquanto a situação na 

Cidade do Pinho Central estava piorando. Sem as Treze Divisões, as únicas pessoas 

com as quais podiam depender eram professores, estudantes e guardas dos Salões de 

Treinamento. Isso foi realmente suficiente para repelir os animais? 

Ai Hui não tinha certeza, mas sabia que a Cidade do Pinho Central não era mais a 

cidade tranquila que ele conhecia. Agora era um campo de batalha. 

Todos precisavam lutar por seu próprio destino. 

Ai Hui sabia que Fatty era um covarde que fugiria à primeira vista de perigo, então não 

mencionou mais nada. No entanto, o veneno de sangue já se espalhou para o Campo de 

Indução, então, onde eles poderiam fugir? 

Não havia nenhum lugar para correr. 

Ai Hui olhou para a árvore da mensagem e viu uma de suas folhas brilhando como se 

estivesse respirando. Era a mesma folha que antes. 

Ai Hui pegou uma caneta do seu quarto antes de caminhar em direção à árvore. 

De alguma forma, ele se sentiu inusitadamente nervoso. 

Ele sentiu como se um enigma estivesse prestes a ser desvendado diante de seus olhos. 

"Você ainda está vivo?" 

Ai Hui leu as quatro palavras várias vezes. Ele pensou em suas experiências nos últimos 

dias, que agora se sentiram como uma eternidade. Para ser sincero, a batalha no Jardim 

da Vida não teve muito impacto sobre ele. Ele foi, afinal, veterano neste jogo. Ele pode 

ser fraco, mas ele teve experiência em combate. 

Testemunhar as mudanças drásticas que aconteceu com a Cidade do Pinho Central foi o 

que realmente o afetou. 

Um cenário de sonhos foi destruído. 

Ai Hui podia sentir a urgência do remetente, então levantou a caneta e começou a 

escrever. 

"Eu ainda estou vivo." 

Ele olhou para a tinta preta desaparecendo na folha, lembrando-se de ser tão paciente e 

calmo como costumava ser enquanto caçava abelhas perigosas na Região Selvagem. 
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Pouco tempo depois, a folha na mão acendeu novamente. "Agradeça aos céus que você 

está vivo! Você pode me dizer onde você está agora? Como está o Avalon dos Cinco 

Elementos?" 

Ai Hui ponderou sobre o que responder antes de colocar a caneta na folha. 

"Você está se referindo à catástrofe de sangue? A situação ficou fora de controle, com o 

Campo de Indução sendo arrastado para dentro dele. Quem é Você?" 

Sendo cauteloso, ele não revelou sua localização. Ele não fazia ideia se a outra parte era 

bem intencionada ou maliciosa, confiável ou de outra forma. Além disso, se o "você" 

que foi mencionado na primeira mensagem referida a um grupo, eles provavelmente 

seriam inimigos com as pessoas que desencadearam o veneno de sangue. 

Ai Hui lembrou-se da garota da loja de macarrão dizendo-lhe que esta árvore de 

mensagens era antiga. 

Ele tinha a sensação de que esta árvore de mensagens tinha um passado complicado. As 

pessoas e as circunstâncias que estavam entrelaçadas com ela definitivamente não eram 

personagens menores como ele. 

Ele não tinha interesse em se tornar parte desses assuntos. 

Tudo o que ele queria fazer era sobreviver - para sair desta catástrofe sanguínea viva. 

Ele era como todos os outros, agarrando desesperadamente as palhas para impedir-se de 

se afogar. 

Ai Hui estava um pouco distraído. Como a outra parte responderia? A catástrofe de 

sangue é realmente feita pelo homem? Por quê? Por que alguém faria tal coisa? 

Ele esperou pacientemente uma resposta. 

A resposta demorou um pouco mais desta vez. 

Ai Hui voltou aos seus sentidos quando a folha começou a brilhar de novo. 

O destino finalmente revelou sua mão? 

 


