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Olhando para o rosto amigável de Ai Hui, Li Hai mostrou seu desprezo e escárnio 

descarado. "Haha! Ele é apenas uma água-viva! Como tal cara pode nos liderar?” 

Então, quando viu Fatty, que estava olhando para ele com os olhos cheios de admiração, 

não podia deixar de zombar. "Pobre desgraçado! Nunca vi isso antes, hein? Vamos; Vou 

deixar você tocá-lo. Aposto que você nunca viu esses equipamentos de alto nível em 

toda a sua vida. Hahaha!” 

Ao ver a veneração nos olhos de Fatty, Li Hai riu ainda mais com indignação. 

He Qiuming estava mais ou menos aliviado. Ele estava preocupado que, se Ai Hui 

também insistisse, Shi Xueman não conseguiria resolver esse embaraçoso problema. Se 

eles estivessem em lados opostos, seria difícil para eles lutar contra Shi Xueman e Sang 

Zhijun, também. Além disso, mesmo que eles realmente não precisassem lutar, se Shi 

Xueman e Sang Zhijun estavam dispostos a seguir esse cara, não havia nada que 

pudessem fazer. 

Agora, parecia que ainda não era a pior situação. 

Ele perguntou a Shi Xueman, cujo rosto era inescrutável. Parecia que ela não estava 

muito apegada a esse cara; Caso contrário, Shi Xueman, que geralmente era tão 

irritável, já havia iniciado uma briga. 

Mas por que a deusa teve uma expressão tão estranha? 

Ai Hui ficou sem palavras quando testemunhou a resposta do cara na frente dele. Ele 

estava tão perto dele, mas aquele cara ainda estava olhando meninas com tanto fascínio. 

Indivíduos como este teriam morrido mil mortes no campo de batalha. Limpe sua 

bagunça? Pare de brincar… 

"Que sugestão você tem..." 

Antes que ele pudesse terminar sua frase, ele perdeu de repente sua visão borrada, e 

antes que ele pudesse reagir, seu abdômen foi fortemente atacado. Sua expressão de 

repente congelou. 

Seu olhar foi consertado em Ai Hui como se ele ainda não acreditasse que ele fosse 

atacado. 

Ai Hui podia sentir as flutuações da energia elementar na roupa de seda. Evidentemente, 

as roupas de He Qiuming tinham recursos de proteção elevados ou outras funções 

únicas. 

Se estivessem na Região Selvagem, ele o teria matado sem hesitação. 

Que pena… 

Embora Ai Hui não utilizasse sua energia elementar, o soco ainda era poderoso. O corpo 

de He Qiuming estava arqueado como um camarão. Ele queria dizer algo, mas nenhuma 

palavra poderia sair. 
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Enquanto isso, Fatty, que tinha ficado fascinado com a armadura agora, de repente teve 

uma mudança de expressão. Seus dedos dispararam contra as fendas da armadura de Li 

Hai, e ele agarrou-o abruptamente e ergueu o corpo de Li Hai, que era enorme e alto, 

com uma mão, como um urso marrom furioso. 

Percebendo que seus pés saíam do chão, Li Hai ficou estupefato, e sua risada 

incontrolável parou bruscamente. 

Fatty agarrou o escudo com a outra mão e bateu as mãos com força, fazendo com que Li 

Hai se afastasse forte contra o escudo de Madeira de Ferro. Um som abafado podia ser 

ouvido. 

Após tal ataque, Li Hai ficou manco e fraco, e Fatty jogou-o como um pano. 

"Você está procurando problemas!" 

"O que você está fazendo?" 

"Você é louco?" 

Os outros quatro entraram em pânico e gritaram em reprovação quase ao mesmo tempo. 

Idiotas! 

Ai Hui nem queria fazer um comentário. Esses companheiros estavam apenas 

ameaçando de maneira tão covarde no coração. Realmente era hilário que sua primeira 

reação em relação a um ataque fosse repreender em vez de lutar. 

Em um piscar de olhos, Ai Hui apareceu na frente de outra pessoa que estava perto. 

Permanecer tão perto do inimigo sem qualquer autoproteção equivale a suicídio. Quanto 

menor à distância, menor era o tempo que o adversário tinha que reagir, o que 

obviamente era mais vantajoso para Ai Hui. 

Ai Hui rapidamente invadiu o campo de visão do outro cara, fazendo com que ele 

gritasse e recuasse subconscientemente. No entanto, ele estava agora de alguma forma 

preso, e ele perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Ele lutou para ficar firme, mas no 

próximo segundo, ele viu a perna de Ai Hui caindo sobre ele de cima como um 

machado pesado. 

Não! 

Ele subconscientemente cruzou os braços diante de seu rosto para autoproteção. Sua 

energia elementar estava aumentando dentro de seu corpo. 

Com um apito assustador, a perna de Ai Hui esmagou seus braços com força. 

Bang! 

O cara era como uma panela flutuante que de repente foi atacada e afundou na água. 
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Seus braços estavam doendo, e sob a tremenda força, suas costas atingiram o chão com 

dificuldade. Uma dor severa disparou através de seu corpo enquanto sua mente ficou em 

branco. 

Um pedaço de areia escorregou de seus pés. 

Deve-se admitir que houvesse algumas pessoas no mundo que poderiam se tornar 

amigas rapidamente. Então, eles gradualmente se tornariam cada vez mais parecidos 

antes de começarem a agir harmoniosamente em colusão uns com os outros. 

Por exemplo, Lou Lan, que inicialmente não sabia nada sobre o combate, copiou 

perfeitamente o estilo de luta de Ai Hui dentro de tão curto período de tempo. Quando 

Ai Hui estava caminhando em direção aos garotos, Lou Lan já havia se transformado 

em um fio de areia e se arrastava como uma cobra na grama. 

Os outros três estudantes queriam se afastar de Ai Hui, mas eles encontraram seus 

tornozelos já emaranhados pela areia. 

A areia não era muito poderosa, mas, nesse momento, desempenhava um papel 

fundamental. 

O Escudo de Madeira de Ferro que Fatty estava empunhando era como uma parede 

grossa e sólida. Em uma área tão estreita, o assobio do escudo poderia cobrir todos os 

três caras, cujos rostos imediatamente ficaram pálidos. 

Quase por instinto, eles usaram seus melhores movimentos defensivos. 

Não houve cooperação entre eles. Todos estavam defendendo de forma independente, e 

evidentemente não tinham confiança nos outros. Se algum deles forçasse uma briga com 

Fatty, no entanto, ele poderia ganhar algum tempo como amortecedor para os outros 

dois. 

Quando Ai Hui estava no escritório do Reitor, ele estava considerando como ele poderia 

liderar as duas equipes bem. Agora, porém, ele não queria levá-los com ele. 

A única coisa em sua mente era livrar-se deles. 

No silêncio do escudo na mão de Fatty, Ai Hui arqueou suas costas e correu para frente 

como um fantasma para o aluno que estava mais afastado dele, que estava protegido por 

três chamas que continuavam circulando ao seu redor. 

Entre as chamas. Ai Hui apunhalou-o com sua Crista do Dragão Inferno, como uma 

cobra no escuro. 

Assim como a Crista do Dragão Inferno estava prestes a pegá-lo, as chamas de repente 

explodiram, e tudo estava envolto em uma luz deslumbrante. 

Ai Hui não conseguiu ver nada além de luz branca. No meio do grito do estudante, ele 

deu um passo à frente e, com um poderoso empurrão da Crista do Dragão Inferno, Ai 

Hui o atingiu como se a Crista do Dragão Inferno fosse um chicote. 
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O aluno deu um grito agudo e voou para trás no ar. 

O flash repentino cegou temporariamente a todos, mas a diferença na força dos dois 

lados já determinou o resultado da luta. 

Fatty não se retirou. Em tal circunstância, o poder do escudo não foi influenciado. 

E quando Ai Hui chicoteou o aluno com sua Crista do Dragão Inferno, ele ouviu seu 

grito, e naquele momento, o som do Escudo de Madeira de Ferro e o grito do aluno 

revelaram sua localização. 

Eles estavam atrás dele! 

Sem hesitação, Ai Hui pisou forte no chão e saltou para trás como uma flecha voadora. 

No momento em que ele sentiu suas costas tocarem alguma coisa, ele usou o 

[Arqueamento Dorsal do Peixe] com ousadia. 

Um poder irresistível passou das costas de Ai Hui para o que estava atrás dele. 

Ping! 

Algo quebrou em pedaços como vidro, e ele sentiu a ausência de resistência. Ele então 

bateu no corpo do outro cara. 

Pang! 

Havia um som abafado, e o cara foi atingido por uma força forte - era como bater em 

uma besta que estava correndo descontroladamente para ele, e ele foi jogado longe. Ai 

Hui não precisava verificar se ele havia perdido a consciência. O [Arqueamento Dorsal 

do Peixe] poderia criar um dente significativo nas paredes do Pagode de Suspensão 

Dourado, e Ai Hui não tinha certeza se ele próprio poderia suportar toda a força do 

[Arqueamento Dorsal do Peixe] que ele apenas usava sem ser ferido. 

De qualquer forma, enquanto Lou Lan estava aqui, qualquer ferimento poderia ser 

curado. Tudo ficaria bem enquanto ninguém estivesse morto. Quanto à possível 

vingança no futuro, Ai Hui não queria poupar tempo para pensar sobre isso. 

Ele nem tinha certeza se poderia deixar a Cidade do Pinho Central vivo, então, por 

enquanto, ele não queria pensar sobre o que aconteceria no futuro. 

Bang! 

O estrondo ensurdecedor de metal penetrante foi ouvido. 

De repente, Ai Hui sentiu simpatia em relação ao aluno que confrontou Fatty com o 

Escudo de Madeira de Ferro que pesava 175 quilos. 

Como um dos únicos sobreviventes de duas mil pessoas que escaparam da Região 

Selvagem, Fatty definitivamente teve suas próprias vantagens particulares. 
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Ele era tímido e vigilante. Enquanto houvesse sinais de perigo, ele fugiu mais rápido do 

que qualquer outra pessoa. 

E a outra vantagem foi sua força incrível – se algo que ninguém se compara com o Fatty 

era a força. Se não fosse por sua força maciça, como ele poderia ganhar a vida ajudando 

os outros a carregar as coisas, ou como ele poderia levar o inconsciente Ai Hui nas 

costas e continuar correndo com o grupo de caça por dias? 

Fatty costumava usar o escudo quando estavam na Região Selvagem. Isso foi 

impressionante para Ai Hui. Foi uma pena que Fatty fosse covarde, ou poderia ser um 

portador de escudo inato. 

Mas se ele era um covarde dependia de quem era seu inimigo. Quando confrontado com 

Elementalistas e bestas selvagens, Fatty era, é claro, um covarde. Mas não teria sido 

possível para ele escapar da Região Selvagem se ele nem sequer se atrevesse a lutar 

contra esses estudantes. Houve muitas batalhas na Região Selvagem onde não 

conseguiram esconder. 

Ai Hui acreditava que Fatty definitivamente não estava com medo desses caras. Eles 

eram apenas crianças pródigos, que apenas se atreviam a intimidar os fracos, mas 

temeram o forte. 

Como ele esperava, Fatty ficou entusiasmado durante a luta. 

Bang-Bang-Bang! 

Os acidentes se tornaram cada vez mais altos. 

Até agora, a luz branca se dispersara, e a visão de Ai Hui voltou ao normal. Ele viu o 

último estudante cambaleando como se estivesse bêbado. 

Ele disse pacificamente: "Ok, Fatty, o suficiente". 

A crueldade nos olhos de Fatty escureceu. Ele tinha acabado de ser um urso marrom 

furioso, mas agora, ele se deitou no chão como um cachorro morto. 

"Oh... isso é tão cansativo. Não consigo sentir meus braços. Ai Hui, não posso me 

mover agora. Deixe-me descansar.” 

Mas, mesmo neste momento, ele não jogou seu escudo. 

Vendo o estudante tonto tropeçar involuntariamente, Ai Hui agiu como se não ouvisse o 

que Fatty disse e perguntou a Lou Lan: "Lou Lan, quantas séries faltam para o Fatty 

completar?" 

"Trezentos e vinte e dois." Lou Lan retornou instantaneamente um número preciso. 

Ai Hui disse: "Garanta que ele termine todos as séries, ou ele não pode comer nada". 

"Não há problema, Ai Hui!" Lou Lan respondeu feliz. 
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Fatty estava tão irritado que ele saltou do chão, "O único com o sobrenome Ai! Acabei 

de lutar com você, e agora você está derrubando a escada! Estou tão desapontado. Como 

você pode…”. 

"Teremos nossa refeição em uma hora". Ai Hui lembrou a Fatty. 

"Você!" Fatty ficou tão furioso que, quando percebeu o estudante impressionante nas 

proximidades, ele correu para frente e bateu-o com seu escudo para libertar sua raiva. 

Então, relutantemente, voltou-se para praticar com raiva. 

"Continue, Fatty!" Lou Lan gritou. 

Shi Xueman e Duanmu Huanghun olharam para os estudantes deitados no chão em 

desordem. 

Houve um silêncio morto; Como Fatty exercia o escudo, só o som do vento podia ser 

ouvido. 

 


