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O armazém do tribunal de magistrados não era grande e faltava equipamento. Shi 

Xueman e outros podem considerá-lo como gastos, mas definitivamente foi um tesouro 

para Ai Hui. 

Ele caminhou lentamente pelas prateleiras e caixas obsoletas. De vez em quando, pegou 

o equipamento empoeirado na mão para olhar mais de perto. Ele não se preocupava com 

o pó. Quando ele estava destravando armaduras na Região Selvagem, os conjuntos de 

armaduras provavelmente estariam cobertos com resíduos como sangue, carne ou pó de 

osso. 

Duanmu Huanghun estava observando secretamente Ai Hui. Vendo o que Ai Hui estava 

fazendo, ele se encorajou a tomar uma das armas precárias e continuou dizendo a si 

mesmo que ele deveria fazer melhor do que Ai Hui. 

Ele não perderia a Ai Hui em qualquer aspecto! 

No entanto, como um misofobico1 desde que era jovem, Duanmu Huanghun encontrou-

se realmente enjoado. 

Com a ideia de que ele deve vencer Ai Hui, Duanmu finalmente decidiu. Ele escolheu 

um saco de sementes de grama chamado Manilha. Essas sementes, após a ativação por 

energia elementar, formariam uma guirlanda2 de vime que se contraiu rapidamente para 

bloquear o alvo quando tacada. Ganhou esse nome porque era muito resistente como 

uma manilha e seu alvo acharia difícil de escapar. 

Shi Xueman escolheu algumas Velas de Água, que eram consumíveis comuns para 

Elementalistas da Água e podiam ser iluminadas com energia elementar da água. A luz 

era invisível a olho nu, mas era capaz de espalhar energia elementar para criar uma 

ilusão deslumbrante. Sang Zhijun escolheu uma aljava de flechas chamada Corda & 

Madeira de Vento, um tipo de flechas incomuns com base em ritmo. 

Wang Xiaoshan escolheu um par de luvas cáqui com o nome de Luvas de Lama para 

ajudá-lo a controlar a lama e a terra. Na verdade, Wang Xiaoshan não se sentia muito 

confiante e não tinha ideia do por que Ai Hui o escolheu, especialmente quando viu os 

outros membros que eram todas as pessoas que ele admirava antes. Ele tinha uma clara 

estimativa de si mesmo e sabia que sua única força era controlar a Terra. Foi por isso 

que ele escolheu este equipamento. 

Jiang Wei escolheu um grande arco chamado Montanha de Pedra. 

O Arco Longo de Seda Dourada de Sang Zhijun era magro e lindo, enquanto a 

Montanha de Pedra de Jiang Wei era maciço e sólido. Era um arco pesado típico, com o 

seu comprimento quase o mesmo que a sua altura. Apenas um homem alto com braços 

longos traria o seu verdadeiro potencial. Jiang Wei ficou surpreso e feliz quando viu. 

Ele sempre estava procurando um arco tão grande e não esperava encontrar um aqui. 

                                                           
1 A misofobia é um termo usado para descrever o medo patológico do contato com a sujeira, evitar 
contaminação e germes.  
2 Uma guirlanda é um ornamento feito de flores, frutas e/ou ramagens entrelaçadas. As guirlandas são 
usadas especialmente no período do Natal. 
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Todos, exceto Ai Hui, escolheram seus equipamentos. 

"Todos vocês têm muito bom gosto." O oficial de pé ao lado deles falou muito deles, 

embora ele também não quisesse dar tantas coisas boas. "A maioria dos itens aqui 

pertencem à coleção privada do prefeito. Ele estava obcecado com o equipamento, e é 

por isso que o armazém é tão grande hoje. Tudo o que vocês escolheram são muito 

bons.” 

Ai Hui viu uma caixa quadrada. Parecia um pouco familiar para ele. Ele sentiu como se 

o tivesse visto em algum lugar antes. 

A caixa estava empoeirada. Ele pegou e expulsou o pó. Então, a aparência real da caixa 

pode ser vista. Era preta e feita de uma espécie de metal negra. Havia uma trava em um 

canto, que poderia ser usado para pendurá-lo em um cinto. A caixa poderia ser aberta de 

um lado, mas era tão profunda e escura no interior que era difícil ver claramente o seu 

conteúdo. 

O oficial percebeu a caixa na mão de Ai Hui e a apresentou. "Esta é uma caixa de 

espadas antiquada com três pequenas espadas nela. Quando você dança com sua espada, 

eles vão sair da caixa e dançar juntos. Não é muito útil. O artesão que o fez fantasiava 

com os espadachins antigos, mas quando percebeu que ele não podia controlar as 

espadas, ele simplesmente deixou isso de lado. O prefeito achou interessante, então ele 

comprou com 100 mil Yuan". 

Ai Hui então percebeu por que ele achava que era familiar. Descobriu-se ser uma caixa 

de espadas. Ele havia lido sobre isso no manual da espada, mas essa era a primeira vez 

que ele tinha visto um na vida real. 

"100.000 Yuan?" Fatty sacudiu a cabeça como um tambor de chocalho. "Nada de bom 

seria tão barato. Ai Hui, é melhor você escolher outra coisa.” 

Ai Hui não prestou atenção a ele, mas se virou para pedir ao oficial. "Posso 

experimentar?" 

O oficial não tinha motivos para detê-lo, então ele simplesmente disse: "Tenha cuidado. 

Existem muitos itens.”. 

Os outros se dispersaram com curiosidade, incluindo o oficial do armazém. Ele havia 

seguido o prefeito por muitos anos. Depois de comprada, a caixa da espada havia sido 

armazenada no armazém, e ninguém a tocou. O prefeito, ele próprio, já esqueceu sua 

existência. 

Foi uma pena que Ai Hui não estivesse lá quando a caixa da espada foi comprada. Ele 

não teve a chance de ver como o artesão jogava com as espadas nem sobre como usar a 

caixa da espada. 

Ai Hui colocou a caixa da espada na cintura com cuidado. Embora ele nunca tenha visto 

uma caixa de espadas antes, ele sabia muito sobre elas. 
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Em seguida, ele se acalmou e começou a concentrar sua atenção. Com um movimento 

da mão direita, a Crista do Dragão Inferno foi desenhada. 

O baixo aceno emocionava todos. Aparentemente, a espada era muito pesada. 

Naquele momento, três raios de luz vermelha saíram da caixa. Voavam em torno de Ai 

Hui como três peixes. 

Só então os outros poderiam ver a luz vermelha claramente. Eram três espadas pequenas 

e estavam voando a uma velocidade muito alta. 

As espadas eram tão pequenas como uma palma e tão largas como dois dedos. Elas 

eram translúcidos e com designs delicados. 

Os outros ficaram maravilhados. Esta foi a primeira vez que eles viram uma arma tão 

leve e flexível. 

Ai Hui não parou. Com outro movimento do pulso, ele começou a praticar os 

movimentos da espada que ele conhecia. Ele tinha aprendido todos esses movimentos 

de espadas dos manuais da espada, mas essas técnicas há muito perderam sua eficácia. 

Encontrar movimentos úteis dos manuais era como procurar material utilizável dentro 

de uma pilha de lixo. 

Alguns eram técnicas parciais ou mesmo metade de um movimento. Outros eram 

técnicas de respiração e dicas para utilizar a força. As partes murchas dos antigos 

manuais de espadas não tinham nenhum valor. 

Era fácil imaginar o quão fragmentado e não sistemático era o conhecimento. 

Portanto, os movimentos de Ai Hui foram fragmentados, feios e desconfortáveis para 

assistir. Às vezes, a primeira metade era elegante e graciosa, mas então se tornou 

abruptamente rígida e feroz. A pausa e o intervalo entre eles eram palpáveis. 

Era como sentir um aperto no peito. A óbvia pausa e transição interromperam a 

respiração de todos. 

Eles não podiam acreditar em seus olhos. Esses movimentos de espada feios foram 

realmente executados pelo espadachim talentoso Ai Hui? 

Mais surpreendentemente, as três espadas vermelhas tornaram-se mais enérgicas, como 

tubarões que sentiram o cheiro de sangue. Eles circularam em torno da Crista do Dragão 

Inferno na mão de Ai Hui. As luzes da espada vermelha que se entrelaçavam no céu 

eram muito bonitas. 

A figura de Ai Hui era indistinta na luz vermelha das espadas. 

Uma viga de espada vermelha, que era tão fina como um cabelo, passou pela visão de 

Duanmu Huanghun com um ligeiro zumbido, como uma faca afiada cortando um papel 

fino e depois desapareceu em um instante. 
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Eles finalmente souberam por que o artesão disse que não podia controlá-los - elas eram 

muito rápidas. 

Elas voaram tão rápido que o olho nu dificilmente poderia discerni-las. 

Tanto Shi Xueman quanto Duanmu Huanghun só podiam ver as luzes vermelhas 

entrelaçadas à sua frente. A espada pesada negra estava se movendo lentamente, mas as 

pequenas espadas vermelhas eram tão rápidas quanto um flash de luz e tão flexível 

como o peixe. As armas estavam em contraste, mas aqueles que estavam assistindo 

sentiam uma harmonia surpreendente, como se fosse assim que deveriam ser. 

Ai Hui estava imerso em um sentimento peculiar. 

O embrião da espada parecia extremamente animado. As três pequenas espadas eram 

como seus novos brinquedos. À medida que o estado de embrião da espada de Ai Hui se 

tornou mais desenvolvido, ele podia sentir muitas coisas com mais clareza do que 

costumava fazer. 

Ai Hui também estava entusiasmado. Esta foi uma experiência inovadora para ele 

também. 

A Crista do Dragão Inferno teve uma atração especial para as pequenas espadas. É por 

isso que eles orbitavam em torno de Ai Hui. Essa atração foi única. Uma vez que as 

espadas se tornaram muito próximas de Ai Hui, a atração diminuiria e até se 

transformaria em uma força repulsiva. No entanto, uma vez que foram repelidas a uma 

distância suficiente, a atração aumentaria. Era como uma mola invisível que os unia e os 

impediria de voar muito perto ou muito longe. 

As pequenas espadas só voaram na área ao redor de Ai Hui. 

Como as pequenas espadas estavam voando muito rápido, a atração mudou 

constantemente. Portanto, os caminhos de voo das pequenas espadas eram totalmente 

irregulares. 

A deslumbrante luz vermelha se entrelaçou, diminuiu e aumentou para criar uma cena 

maravilhosa. 

"É lindo". O oficial do armazém não conseguiu deixar de admirar. "Não é de admirar 

que o prefeito o tenha comprado com 100.000 Yuan. É interessante." 

Os outros assentiram com a cabeça. Eles estavam pensando o mesmo. 

Foi interessante, mas foi melhor não tomar isso como arma. Qual era o uso de espadas 

que não podiam ser controladas em uma batalha? Eles podem até ferir colegas de 

equipe. 

A Crista do Dragão Inferno lentamente desenhou um meio círculo no ar como uma 

escova de escrita com tinta grossa. 

Swoosh, swoosh, swoosh! 
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As luzes vermelhas voltaram para a caixa da espada como pássaros voltando ao ninho à 

noite. 

Ai Hui também deslizou a espada pesada de volta em sua bainha. Seus olhos tão 

brilhantes como as estrelas gradualmente ficaram escuros e calmos como de costume. 

"Vou pegar esta caixa de espadas", disse ele. 

Todos ficaram surpresos. 

Fatty lembrou-o ansiosamente: "Ai Hui, 100.000 Yuan. São apenas 100.000 Yuan. Não 

desperdice sua chance. " 

Shi Xueman também disse: "As espadas foram realmente esplêndidas e lindas, mas não 

são boas armas e podem facilmente machucar seus colegas de equipe. Por que não 

escolher outro?” 

Ai Hui sacudiu a cabeça. "Esta caixa de espada me encaixa o melhor. Não se preocupe, 

não vou usá-lo antes de ser proficiente em controlar isso”. 

"Você tem certeza de que quer escolher essa caixa de espada?" O agente do depósito 

também lembrou: "Uma vez que você sai do armazém, não pode voltar a sua decisão". 

"Sim, estou certo", disse Ai Hui de forma decisiva. 

"Tudo bem", disse o oficial do armazém, "o nome está na caixa. É chamado de Poeira 

Vermelha.”. 

"Poeira Vermelha?", Repetiu Ai Hui. Ele podia sentir o significado profundo que o 

nome continha e assentiu. "É um bom nome". 

Embora não soubessem por que Ai Hui insistiu em escolher a Poeira Vermelha, eles não 

iriam detê-lo, desde que não machucasse seus colegas de equipe. 

O grupo tinha acabado de sair do armazém quando eles ouviram um barulho alto. A 

expressão de todos mudou. 

"É o portão norte!" O rosto de Duanmu Huanghun ficou pálido. 

O portão principal de Central Pine City era o portão sul, e o portão norte era muito 

menor. Como eles esperavam, uma nuvem de fumaça e poeira subia do portão norte. O 

alarme agudo podia ser ouvido em toda a cidade, e os Elementalistas todos correram 

para o portão norte em um frenesi. 

Era o portão sul que foi atacado, mas o caos estava mais forte no portão norte agora. 

Isso lembrou a todos de uma palavra: Distração! 

Eles se olharam e viram a incredulidade nos olhos dos outros. As bestas de sangue 

podem ser tão inteligentes? 
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Os Elementalistas no céu estavam em grande turbulência. 

"Tampe o buraco! Elementalista da Terra! Precisamos de Elementalistas da Terra!" 

"Droga! As bestas de sangue se precipitaram para a cidade!” 

"Tampe o buraco primeiro!" 

... 

Seus corações afundaram. Ninguém esperava que a situação piorasse a uma velocidade 

tão rápida. 

"De volta ao Salão de Treinamento. Vamos!”, Disse Ai Hui em voz baixa. Ele foi o 

primeiro a correr para a rua, e os outros o seguiram com pressa. 

 


