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Os outros que ainda estavam comendo ficaram assustados com o gesto de Ai Hui. 

Fatty foi o primeiro a reagir e imediatamente pegou o escudo. Com os olhos arregalados 

e a boca cheia de comida, ele se assemelhava a um sapo alerta. 

Só então os outros perceberam que algo aconteceu. Eles conheciam Ai Hui e estavam 

confiantes em sua capacidade de detecção. 

Ai Hui deitou abruptamente sobre o estômago e pressionou a orelha no chão. 

"A terra está tremendo", disse Ai Hui em voz baixa. 

Seu comportamento tornou os outros nervosos. 

"O que está causando isso?", Perguntou Jiang Wei. Na superfície, ele era alto e 

impressionante com braços e pernas longas, e suas habilidades de luta eram excelentes. 

Mas entre esse grupo de pessoas, ele não se sentia confiante, como um soldado comum. 

"É difícil dizer". Ai Hui explicou: "Talvez seja devido à migração de muitas bestas, ou 

talvez algo esteja se movendo no subsolo a uma certa distância. Hmm, acho que é muito 

provável que seja as bestas. Elas vão atacar a cidade? " 

Confuso, Ai Hui levantou-se. 

O resto ficou aliviado. Eles chegaram à missão acreditando que não era diferente dos 

anteriores, mas nos últimos dias eles ficaram mais nervosos. Agora, eles finalmente 

entenderam o alcance da detecção de Ai Hui, já que nenhum deles sentiu nenhum 

tremor ainda. 

Duanmu Huanghun deitou-se e colocou as orelhas no chão enquanto Ai Hui o fazia, 

ouvindo com atenção. Ele não ouviu nada. 

Fatty bufou quando viu a tentativa de Duanmu Huanghun. Como ele poderia comparar-

se com Ai Hui? Isso só levaria a decepções. 

"Terminaram de comer? Se assim for, vamos ao tribunal de magistrados agora", disse 

Ai Hui enquanto se levantava. 

Eles não estavam com vontade de comer de qualquer maneira. Ouvindo as palavras de 

Ai Hui, eles rapidamente se levantaram e foram atrás dele. O grupo chamou a atenção, 

especialmente o trio-Duanmu Huanghun, Shi Xueman e Sang Zhijun - que estavam 

equipados com equipamentos maravilhosos, indicando sua riqueza e status social. 

Assim que entraram nas ruas, perceberam que, em comparação com quando chegaram 

pela primeira vez, algo mudou. 

Quase todos nas ruas estavam armados, nervosos e com pressa para partir. 

Eles chegaram ao tribunal de magistrados fortemente vigiado. Postagens de vigia 

estavam situadas, e muitos Elementalistas estavam em patrulha aérea. 
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Felizmente, alguns guardas reconheceram Shi Xueman e Duanmu Huanghun e 

imediatamente deixaram passar. Vendo um guarda que parecia familiar, Duanmu 

Huanghun se aproximou dele e depois de falar por um minuto, voltou com uma 

expressão sombria. 

"O número de demônios de sangue lá fora aumentou bruscamente, e alguns iniciaram 

um ataque na parede da cidade nesta manhã. No início, não era tão feroz, mas a 

intensidade começou a aumentar. Agora, o portão da cidade foi atacado e doze pessoas 

morreram”. 

Seus rostos empalideceram quando ouviram o que Duanmu Huanghun disse. Este foi o 

maior número de baixas desde que a Cidade do Pinho Central decidiu defender. 

Eles não podiam deixar de olhar para Ai Hui. Ao ouvir o que ele disse, eles detinham 

algumas dúvidas, mas agora estavam completamente convencidos de que a situação era 

pior do que inicialmente esperava. 

De repente, alguém gritou: "Elementalistas da Terra! Algum Elementalista da Terra? Há 

fissuras no muro da cidade!”. 

Vários Elementalistas da Terra o seguiram com pressa. 

Sua ansiedade piorou. Eles eram apenas estudantes, afinal de contas, que nunca haviam 

experimentado condições tão graves. Shi Xueman e Duanmu Huanghun eram dois 

talentos bem conhecidos perseguidos por onde quer que fossem, mas nesse momento, 

sua insignificância era bem conhecida por eles. 

"Vamos entrar". Ai Hui não disse nada mais. 

Sua voz trouxe todos de volta de seus pensamentos e para a realidade. Cada um deles se 

sentia apreensivo, duros como uma corda esticada - exceto Ai Hui, que parecia tão 

calmo como sempre. Sua compostura resolveu seus nervos. 

Sang Zhijun não pôde deixar de perguntar: "Você não tem medo, Ai Hui?”. 

"Eu tenho", ele respondeu. 

Isso estava fora de suas expectativas. Eles achavam que Ai Hui diria algo ao longo da 

linha de "Por quê? Não há nada para temer”. 

Confusa, Sang Zhijun disse: "Mas você não parece ter medo". 

Ai Hui respondeu sem olhar para trás: "Você não ficará tão nervoso quando tiver 

passado por mais batalhas". 

Shi Xueman vislumbrou Ai Hui. Sob a luz do sol, seu rosto parecia sereno e indiferente, 

de alguma forma acalmando-a. Talvez essa tenha sido a diferença entre um veterano e 

um novato. 
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Eles não conseguiram encontrar o prefeito porque ele estava muito ocupado. Um oficial 

os recebeu e os trouxe para o armazém. 

"Os materiais na cidade foram reunidos para alocação unificada. O prefeito me 

informou sobre seu status especial. Cada um de vocês pode receber um conjunto de 

equipamentos, e Ai Hui pode ter um a mais como sua recompensa. Por sinal, parece que 

alguns membros não estão aqui?" 

Shi Xueman e os outros pareciam envergonhados. 

Duanmu Huanghun foi o único a responder indiferente: "Eles não se incomodaram em 

vir". 

O oficial não disse nada, mas ele não estava com vontade de ouvir isso. No entanto, ele 

entendeu que crianças de famílias nobres tinham equipamentos de luxo. Não 

surpreendeu que eles olhassem para baixo no equipamento aqui. 

Apesar disso, ele lembrou silenciosamente os nomes daqueles que não vieram. É melhor 

que eles não vierem implorar nada dele um dia. 

Todos olharam para Duanmu Huanghun com expressões estranhas. Até Ai Hui ficou 

surpreso desta vez. 

Que cara insidioso! 

Mas Ai Hui ficou confuso. Por que ele olhou para mim, ele se perguntou. 

Na mente de Duanmu Huanghun, ele sempre perdeu para Ai Hui simplesmente porque 

ele não era implacável o suficiente, e ele estava determinado a mudar isso. Como ele 

poderia perder para Ai Hui? Mesmo em termos de crueldade, ele teve que superá-lo! 

Ouvindo que haveria equipamento para todos eles, Fatty ficou entusiasmado. Com 

certeza, era promissor seguir Ai Hui, mesmo permitindo que ele escolhesse qualquer 

equipamento do armazém do tribunal de magistrados. 

Jiang Wei e Wang Xiaoshan também ficaram muito felizes. 

Em comparação, Shi Xueman e Sang Zhijun mantiveram a calma. Na verdade, eles 

concordaram com o que Duanmu Huanghun havia dito apenas agora, mas para não 

estarem na lista negra, eles fingiram escolher cuidadosamente seus equipamentos. 

Ai Hui não prestou atenção aos outros. Ele apenas disse a Fatty: "Você é um Guerreiro 

de Escudo1. Não escolha nenhuma coisa irrelevante!”. 

Ele conhecia o Fatty muito bem. Sem limites impostos, Fatty escolheria o mais caro. 

                                                           
1 Eu não conheço uma boa tradução para ‘Shieldman’, então deixarei como Guerreiro de Escudo, 
também pode ser Homem de Escudo ou Tank, basicamente é quem luta com o escudo.  
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"Guerreiro de Escudo?" O oficial que os trouxe não pôde evitar louvar Fatty quando viu 

sua figura forte, como uma montanha. "Que bom escudo! Nós temos um conjunto de 

armaduras para esse propósito!” 

O oficial trouxe-os para um conjunto de armaduras de bronze. 

"Isto é chamado de Montanha Estável, que faz alusão à frase, "tão estável como uma 

montanha”. Seu peso é tão alto quanto duzentos e dezoito quilogramas”. 

Jiang Wei e Wang Xiaoshan, e até Shi Xueman e Sang Zhijun ficaram surpresos com 

este número assustador. 

O oficial ficou satisfeito por ver suas expressões. O irritou ouvir que aquelas crianças de 

alto nascimento2 ousavam olhar para baixo sobre esse armazém. Agora que ele viu o 

espanto no rosto de todos, o oficial se sentiu à vontade, mais confortável do que ao 

comer alimento elementar. Ele começou a explicar sem fim. 

"Embora pareça comum e não foi feito por um artesão bem conhecido, é 

definitivamente uma armadura rara de qualidade superior. A primeira vez que o prefeito 

colocou os olhos sobre ele, ele o elogiou e ele até mesmo testou um sabre contra a 

armadura, apenas para descobrir que o sabre não poderia quebrá-la. Na época, o prefeito 

afirmou que apenas uma pessoa nascida com força incrível poderia usá-lo. Você quer 

tentar?” 

Desde o início, os olhos de Fatty foram colados sobre ele. 

Depois de experimentar a vida e a morte, ele sabia que, para um Guerreiro de Escudo, 

essa armadura pesada poderia aumentar as chances de sobrevivência. Além disso, ele 

teve experiência suficiente para saber que ele nunca poderia pagar essa armadura. 

"Sim, eu quero ela", disse Fatty sem hesitação. 

Então, sem procurar ajuda dos outros, ele agarrou-o com uma mão e começou a equipá-

lo desajeitadamente. 

Quando ele finalmente terminou, os outros ficaram surpresos. 

Ele já era tão grande como uma colina, mas agora com a Montanha Estável, qualquer 

um que o viu teve que suportar uma forte pressão. Mesmo a sombra que ele lançou 

parecia mais espessa do que antes. 

Excitado, Fatty caminhou pela sala. Parecia que a armadura pesando duzentos e dezoito 

quilogramas não influenciava os movimentos dele. 

No entanto, sem aviso prévio, ele começou a lamentar alto, lágrimas escorrendo pelo 

rosto. 

Esta foi a primeira vez que ele teve uma armadura. 

                                                           
2 Nascido de famílias ricas. 
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Os trabalhadores na Região Selvagem não tinham armadura ou proteção, o que era uma 

das principais razões para a morte. Com seus escassos ganhos, era impossível comprar 

esses equipamentos caros. Eles estavam acostumados a enfrentar as garras afiadas e as 

presas de animais selvagens sem qualquer proteção. 

Agora ele foi empacotado dentro da armadura. O senso de segurança incomum o fazia 

chorar em voz alta. 

E o choro impressionou todos os outros. 

Mas Ai Hui entendeu os sentimentos de Fatty. Ele acariciou-o na armadura e disse: 

"Cuide da armadura. Não a perca.”. 

"Claro", respondeu Fatty. Ele parou de chorar e disse com sinceridade com uma voz 

nasal: "Não vou". 

Essa era a armadura mais cara que já possuiu. Ele nunca perderia, não importa o que. 

Segurando um escudo pesado pesando 175 quilos em uma mão e usando uma armadura 

pesada de 218 quilos, Fatty ainda podia andar como de costume. O resto dificilmente 

poderia afastar os olhos dele. Eles costumavam considerar a Fatty como uma pessoa 

inútil, mas esse impacto visual agora mudou suas percepções. 

"Todos, escolha o seu equipamento agora", disse Ai Hui. 

Os outros começaram a procurar o que eles queriam. 

Ai Hui também começou a pensar sobre o equipamento que ele precisaria. Sua arma 

atual era a Crista do Dragão Inferno, que ele não precisaria mudar por um tempo. As 

Botas da Nuvem à Deriva também eram os melhores sapatos que ele poderia ter. 

Além disso, as Ataduras de Sangue eram bons equipamentos de proteção que não 

influenciariam sua agilidade. 

E com Fatty com o seu escudo, ele não colocou requisitos elevados em sua própria 

proteção. 

"Você tem algo como asas azuis que eu posso usar?", Perguntou Ai Hui. 

O oficial do depósito imediatamente entendeu. "Você quer dizer o tipo de equipamento 

que permite voar? Eu acho que você só pode usar o manto”. 

"manto?" Os olhos de Ai Hui se iluminaram. 

O oficial rapidamente encontrou um deles e disse: "Prestamos atenção ao que os alunos 

também precisam. Sua energia elementar é do atributo metal, certo? Aqui está um que 

você pode usar. É chamado de Vento Dourado. Ela permite que você voe por um vento 

metálico em erupção". 

"Eu quero esse", disse Ai Hui sem hesitação. 
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Além do manto, Ai Hui foi permitido pegar mais um, mas ele não sabia o que queria. 

Portanto, ele decidiu fazer uma varredura ao redor do armazém. 

 


