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As ruas estavam em caos. 

Indivíduos sem experiência de combate, geralmente podiam manter a ordem durante o 

tempo de paz, mas quando as catástrofes estouravam, essa falsa sensação de ordem 

desmoronaria em um instante. 

Todos estavam se sentindo desconfortáveis quando seguiram atrás de Ai Hui. 

Pelo contrário, Fatty, a quem todos pensavam ser um insignificante inútil, estava 

segurando um enorme escudo e caminhando ao lado de Ai Hui enquanto olhava seus 

arredores com um olhar vigilante em seu rosto. 

"Não será mais seguro se permanecermos aqui?", Perguntou Wang Xiaoshan 

fracamente. 

"Em lugar algum está seguro", respondeu Ai Hui sem virar a cabeça enquanto mantinha 

sua velocidade de caminhada. "Se eles fossem as Treze Divisões, eu definitivamente 

apoiaria a ideia de ficar aqui. No entanto, eles não são. Se a situação virar para pior, um 

momento de descuido irá fazer com que eles se desmoronem sob pressão. Você quer 

saber como é ser apertado e pisoteado por uma multidão afligida pelo pânico? Você não 

quer saber. Além disso, eles têm muitas pessoas, tornando-os um grande alvo que é 

facilmente alvo dos demônios de sangue”. 

"Você está tão confiante?" Os olhos de Duanmu Huanghun cintilaram. 

No fundo, ele já reconheceu as capacidades de Ai Hui, mas o que Ai Hui acabou de 

dizer obviamente desprezou aqueles guardas. 

"Eu acho que faz sentido", Jiang Wei concordou com Ai Hui. "A qualidade dos guardas 

é muito baixa. Mesmo agora, eles ainda não conseguem pegar aquele pervertido nu. 

Alegadamente, eles estavam sendo jogados por aquele garoto, fazendo com que vários 

guardas se ferissem. Eu acho melhor que dependamos de nós mesmos. Eh? Ai Hui, por 

que sua expressão facial é tão estranha?” 

Os olhos de Duanmu Huanghun começaram a se contrair. Ele sentiu como se estivesse 

sendo esfaqueado várias vezes em seu coração e sangrando sem parar. 

Shi Xueman também pensou na cena daquela noite. Essa foi a primeira vez que viu os 

movimentos de espada de Ai Hui. O último movimento da espada que ele executou foi 

inigualável magnífico. Essa cena estava gravada profundamente em sua mente. 

Quando pensou nisso agora, não podia deixar de exclamar com admiração. 

Quanto ao menino pervertido, Shi Xueman realmente não teve uma profunda impressão 

dele. Por outro lado, ela ficou cada vez mais impressionada com Ai Hui. 

Anteriormente, quando viu Ai Hui usando o [Arqueamento Dorsal do Peixe] durante 

sua briga com He Qiuming e seus companheiros de equipe, ela pensou em sua primeira 

batalha cega. Essa foi a única vez que ela usou o [Arqueamento Dorsal do Peixe] em um 

cenário de combate real e ela foi posteriormente vencida. Depois que ela viu Ai Hui 
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usando o [Arqueamento Dorsal do Peixe], ela ficou impressionada. Se o seu 

[Arqueamento Dorsal do Peixe] fosse do mesmo nível que o de Ai Hui, ela teria obtido 

a vitória naquela batalha cega! 

Infelizmente, ela ainda não achou esse lutador misterioso, o que a deixou desapontada e 

frustrada. 

"Eu só me lembro de que a pele do pervertido chispante1 é bastante clara...”. 

A imensa vergonha engoliu Duanmu Huanghun. Seu rosto estava ardendo de raiva. 

Neste momento, ele desejou que ele pudesse encontrar um buraco e esconder-se nele. 

"Ai Hui, você já viu esse pervertido antes?", Perguntou Jiang Wei excitado. 

"Sim, esse incidente aconteceu no beco fora do Salão de Treinamento", respondeu Ai 

Hui. Inicialmente, ele não queria falar muito sobre isso, mas quando pensou em 

Duanmu Huanghun ainda lhe devia 150.000.000 de Yuan, ele mudou de ideia e 

continuou com seus insultos. "Eu nunca vi um homem tão pervertido na minha vida. Ele 

não tinha um único pedaço de pano em seu corpo. Todos na rua ficaram chocados com 

essa visão. Numerosos olhos...”. 

O rosto de Duanmu Huanghun escureceu. 

Shi Xueman lançou um olhar para Ai Hui. Desde quando esse companheiro ficou tão 

falador? A única coisa que a surpreendeu foi que Ai Hui não mencionou o deslumbrante 

movimento de espada. Tudo o que ele falou era daquele indivíduo pervertido nu2. 

Nada mal, ele não era um companheiro pomposo e malvado depois de tudo. 

Ela encontrou muitos talentos jovens e todos continuaram a se gabar de suas 

capacidades e conhecimentos gloriosos. Ela ficou extremamente enojada por tal 

arrogância. 

Ela se virou e de repente percebeu que Duanmu Huanghun não estava bem. Ela não 

podia deixar de perguntar com grande preocupação: "O que há de errado? Você está se 

sentindo mal?”. 

Ambas as famílias tinham laços íntimos uns com os outros, e ambos se conheciam 

desde a infância também. No entanto, eles não eram amigos muito íntimos. Shi Xueman 

era mais velho do que Duanmu Huanghun e ela o tratava como um irmãozinho. 

Duanmu Huanghun congelou. Depois de um tempo, ele forçou um sorriso e respondeu: 

"Está tudo bem, Irmã Xueman". 

Neste momento, um grito de repente veio de frente. 

                                                           
1 A tradução pode estar errada, mas Streaking é Chispada em português, e Streaking é o ato de correr nu 
em locais público, aqui estava escrito Streaker, que é o praticante do Streaking, mas eu não sei a 
tradução disso, então eu coloquei Chispante, mas pode ser Chispador, ou qualquer coisa do gênero. 
2 A Xueman não sabe que o pervertido é o Duanmu, pois ele estava usando uma máscara na época. 
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"O que é isso?" 

"Oh, meu deus, é um demônio de sangue!" 

"Seja cuidadoso!" 

"Corre!" 

Havia inúmeras pessoas que estavam em histeria3 na rua na frente deles. A multidão 

correu em direção ao grupo de Ai Hui, assemelhando-se a uma inundação instantânea. 

Muitas pessoas caíram no chão e foram pisadas, mas ninguém ousou parar de correr. 

Havia também muitas pessoas que tentavam escapar pelo ar, mas essas pessoas se 

estremeceram dentro de alguns metros depois de decolar, já que havia muitas pessoas 

tentando voar ao mesmo tempo. Seus corpos perderam o controle e caíram no chão. 

Neste momento, seria mortal para as pessoas caírem, já que elas seriam imediatamente 

afogadas pela multidão. 

A expressão facial de todos mudou drasticamente. Sem hesitação, Ai Hui instruiu: "Por 

aqui!" 

Ele foi o primeiro a se deparar com um beco nas proximidades. Os outros pareciam 

acordar de um sonho e rapidamente o seguiram. 

Estrondo! 

O som do chão tremendo, os numerosos gritos e clamores, e a maré crescente de 

pessoas passavam por trás deles como um tsunami furioso. 

Todos, incluindo Shi Xueman, atravessaram o beco com pressa. Os rostos tornaram-se 

brancos. Wang Xiaoshan pensou na pergunta que ele perguntou a Ai Hui agora e sentiu 

um arrepio pela espinha dorsal. Uma pessoa é tão insignificante quando ele ou ela é 

confrontado com uma onda de pessoas histéricas. 

Neste momento, parecia que o fim do mundo estava sobre eles. 

Eles correram freneticamente pelo beco. O beco tortuoso e enrolado tornou-se a melhor 

proteção para eles, sacudindo a aterradora onda de pessoas por trás deles. 

Eles pararam depois de correr por vários quilômetros. 

Ao ver os rostos brancos pálidos de todos e o profundo medo nos olhos, Ai Hui suspirou 

silenciosamente. Ele compreendeu claramente os sentimentos dos novatos. A cena de 

hoje apareceria em seus pesadelos por muito tempo. 

O Fatty, com simplicidade, colocou um pedaço de doce de malte na boca assim que 

apareceu a oportunidade. Seu desempenho foi o melhor nessa situação. 

                                                           
3 Comportamento caracterizado por excessiva emotividade ou por um terror pânico. 
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Duanmu Huanghun, Jiang Wei e Wang Xiaoshan estavam de rosto pálido. Todo mundo 

estava ofegante, como um peixe que estava prestes a sufocar. 

Sang Zhijun e Shi Xueman foram os mais afetados. Os olhos de Sang Zhijun estavam 

um pouco vermelhos e seu corpo inteiro tremia involuntariamente. 

Shi Xueman também não pareceu bem. Ai Hui notou que a mão com a qual ela estava 

segurando a lança tinha ficado pálida. No entanto, ela conseguiu se acalmar 

gradualmente. 

Na verdade, eles apresentaram melhor desempenho do que Ai Hui esperava. 

Duanmu Huanghun e os outros dois passaram por duas batalhas no Jardim da Vida e, 

como tal, sua capacidade de lidar com tais situações melhorou bastante. Quanto a Shi 

Xueman e Sang Zhijun, eles mataram o morcego de sangue com Ai Hui. Portanto, eles 

também não tiveram muito problema. 

Ai Hui não pode deixar de se alegrar de sua decisão de expulsar as outras seis pessoas 

do grupo. 

"Precisamos descobrir onde estamos agora." Ai Hui examinou o ambiente e sentiu uma 

dor de cabeça. Ele não estava familiarizado com sua localização. 

Ele estava realmente perdido... 

Ai Hui queria colocar uma haste de grama na boca, mas resistiu. Ele não sabia se o 

veneno de sangue se infiltrava na cidade. 

"Esta é Alameda Âmbar" A voz pertencia a Duanmu Huanghun. Além do rosto pálido, 

ele parecia bastante normal. 

"Você tem certeza?" Ai Hui o olhou duvidosamente. 

"Tenho certeza", respondeu Duanmu Huanghun. Para encontrá-lo para trazê-lo de volta 

à aula, você sabia que o Irmão Huanghun procurou através de toda a Cidade do Pinho 

Central? 

Eh? Depois de ter um pensamento agitado assim, Duanmu Huanghun não parecia mais 

nervoso... 

"Este lugar é bastante próximo do Salão de Treinamento. Vá reto, vire à esquerda e 

passe pela Alameda Pinho. Depois de passar por cinco ruas, iremos para a Alameda 

Nuvem. Depois de passar por outras três ruas, chegaremos ao Salão de Treinamento". 

Todos ficaram surpresos com as palavras de Duanmu Huanghun. 

"Você está tão familiarizado com a área?" Ai Hui ainda permaneceu duvidoso. 

"Eu tenho uma memória fotogênica", Duanmu Huanghun respondeu sem expressão. 
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Então esse sujeito tem um mau senso de direção! Duanmu Huanghun pensou rindo para 

si mesmo. Eu finalmente encontrei sua fraqueza, Ai Hui! 

De repente, os olhos de Duanmu Huanghun se arregalaram à medida que a imagem de 

uma ponta de um jato negro parecido com uma espada aumentava rapidamente em seus 

olhos. 

Assassino… 

Seu cérebro só podia pensar nessa palavra antes de ouvir um tinir ruidoso. O som 

ensurdecedor de uma colisão explodiu ao lado de sua orelha, deixando sua mente 

aturdida. 

"Todos, tenha cuidado!" 

Ai Hui gritou para avisar a todos. Uma força poderosa entrou em erupção através da 

ponta da Crista do Dragão Inferno e em Ai Hui, empurrando-o de volta vários passos. 

Um louva-deus de sangue de meio metro de altura voou e ficou em cima de uma parede 

próxima. Os olhos vermelhos e escuros estavam olhando friamente para Ai Hui. 

Seu ataque furtivo foi realmente bloqueado. 

O par de garras dianteiras com forma de foice estava cortando o ar e produzia um som 

que fazia com que as pessoas tremessem de horror. Com uma bater de asas, tornou-se 

uma raia vermelha e se precipitou em direção a todos. 

Shi Xueman de repente deu um passo à frente e esfaqueou sua lança de neve branca na 

raia vermelha que estava voando pelo ar! 

Um brilho de lança de neve branca colidiu com as duas raias de brilho de foice de cor 

vermelha. Shi Xueman cambaleou de posição e, antes que ela pudesse reagir, o glamour 

demoníaco de cor vermelha apareceu de novo diante de seus olhos. 

A lança na mão de Shi Xueman foi torcida abruptamente e corpo deformado para 

bloquear o ataque entrante de um ângulo impossível. 

Shi Xueman tinha subestimado a força e a velocidade da louva-deus de sangue. Ela não 

conseguiu controlar seu corpo no tempo e voou para trás. 

O deslumbrante brilho da foice de cor vermelha apareceu de repente. 

Seu coração afundou. 

Neste momento crítico, uma espada negra subiu repentinamente de debaixo do braço, 

comportando-se como um píton que se saiu do mato. 

Clank! 
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O braço de Ai Hui estava dolorido e quase perdeu o controle da espada, mas ele ainda 

conseguiu bloquear o ataque recebido! Ele rapidamente colocou o braço esquerdo em 

torno da cintura de Shi Xueman e ambos voaram para trás pelo impacto. 

Antes mesmo de pousarem no chão, Ai Hui gritou: "Fatty!”. 

Fatty e Ai Hui foram bem coordenados. Como um urso-bravo irritado, Fatty rugiu, 

levantou seu escudo na frente dele e fez uma feroz investida no louva-deus de sangue. 

As garras do louva-deus de sangue começaram a cair abundantemente no pesado escudo 

de ferro. 

O Fatty apertou seu núcleo e resistiu aos ataques torrenciais com seu escudo. 

Neste momento, os outros retornaram aos seus sentidos e se juntaram à luta. 

O [Florescer Verdejante] de Duanmu Huanghun evocou várias videiras que saíam de 

todas as direções e se enrolaram no louva-deus de sangue. 

O Arco Longo de Seda Dourada de Sang Zhijun estava atirando flechas no louva-deus 

de sangue em rápida sucessão. 

No entanto, todos esses ataques não funcionaram. O [Florescer Verdejante] do Duanmu 

Huanghun era completamente inútil. O louva-deus de sangue era rápido. Poderia mesmo 

voar a uma altitude extremamente baixa, criando constantemente imagens para 

confundir seus inimigos. Houve algumas vezes em que as vinhas de Duanmu Huanghun 

haviam enrolado em torno das imagens de louva-deus em vez do corpo real. O fogo 

rápido de Sang Zhijun também foi interrompido. 

As flechas geralmente inevitáveis foram destruídas com um balanço de suas garras. 

Os louva-deuses eram naturalmente dotados na execução de movimentos de espada com 

as garras semelhantes a uma foice. Na Região Selvagem, os louva-deuses eram 

amplamente temidos. A força do louva-deus de sangue excedeu a expectativa de todos. 

Desde o início, estava no lado vencedor da batalha. 

O arco pesado de Jiang Wei e os ataques de Wang Xiaoshan foram completamente 

ineficazes. Eles simplesmente não conseguiram acompanhar a velocidade do louva-deus 

de sangue. 

Ao ver que a situação estava ficando fora de controle, Ai Hui fez uma estranha manobra 

no meio do ar antes de pousar no chão. Como um chicote, o braço que ele segurava Shi 

Xueman balançou com força, jogando-a no ar. "Ataque-o!" 

Depois de jogar Shi Xueman no ar, Ai Hui bateu no chão e gemeu. 

Ao ouvir o gemido de Ai Hui, Shi Xueman, que já estava envergonhado com a troca 

anterior, de repente voltou aos seus sentidos. Uma intensão assassina surgiu em seus 

olhos. Depois que ela terminou de ajustar sua postura no meio do ar, sua energia 

elementar surgiu freneticamente na lança branca de neve na mão! 


