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Seus longos cabelos pretos estavam vagando pelo vento e seus olhos estavam tão 

gelados quanto às geadas. A Shi Xueman, de blindagem azul, estava voando. 

O Louva-Deus de Sangue podia sentir que o perigo estava chegando. Ele ergueu os seus 

sensores e puxou para trás a metade superior de seu corpo, e posicionou as garras 

semelhantes a uma foice para proteger sua frente. Ele comprimiu seus membros 

inferiores robustos e poderosos como molas, preparando-se para atacar à qualquer 

momento. 

Acompanhado por um som ensurdecedor, a lança branca de neve perfurou a cabeça do 

Louva-Deus de Sangue. 

Um brilho vermelho demoníaco surgiu de repente nos olhos do Louva-Deus. Suas 

garras semelhantes a foices, que haviam armazenado energia em preparação para um 

ataque, se lançaram para frente, formando um raio vermelha que atingiu o medo nos 

corações de todos. 

O raio branco de luz e raio vermelho de luz colidiram de frente. Assim como todos 

pensavam que seria uma colisão frontal, a lança na mão de Shi Xueman de repente se 

desintegrou em uma nuvem de névoa branca. 

A mudança repentina no ataque de Shi Xueman pegou O Louva-Deus de Sangue 

despreparado. 

A névoa branca engoliu o Louva-Deus de Sangue, causando a falha de seu ataque. O 

Louva-Deus de Sangue sentiu que algo estava errado. 

Estendeu as asas e preparou-se para escapar dessa estranha névoa; No entanto, naquele 

momento, suas finas asas de cor vermelha pareciam estar cobertas com uma substância 

grossa e semelhante a uma cola. Por mais que tentasse, não podia voar. 

O inimaginável ataque de Shi Xueman reduziu significativamente a velocidade 

relâmpago do Louva-Deus de Sangue, dando a todos a oportunidade de atacar. 

As flechas de Sang Zhijun caíram sobre o Louva-Deus de Sangue como uma torrente. O 

Louva-Deus de Sangue não teve o menor medo em relação às flechas entrantes e 

começou a empurrar as garras para frente. 

Tink, tink, tink! 

Uma melodia de repente ressoou entre as colisões densamente embaladas. O corpo do 

Louva-Deus de Sangue congelou. 

A Flecha de Melodia que Sang Zhijun escondera secretamente sob a chuva de flechas 

começou a fazer sua magia. 

Os músculos de Jiang Wei ficaram tensos, revelando as veias nos braços. A corda do 

Arco Montanha de Pedra, que era tão alta como ele, tinha sido puxada para trás tão 

longe que o arco parecia uma lua cheia. O Arco Montanha de Pedra exigiu flechas 
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únicas e pesadas para serem eficazes. A Flecha Pesada de Dente de Lobo carregada no 

arco era sólida e grossa, apenas um pouco menor do que um Dardo de Arremesso. 

Toda a sua energia elementar foi canalizada para dentro da Flecha Pesada de Dente de 

Lobo. Ele conhecia seus pontos fortes e fracos muito bem. Se os outros achavam tão 

difícil lançar um ataque bem-sucedido, então seus ataques normais definitivamente não 

funcionariam. 

Havia apenas uma chance para ele lançar um ataque total. 

Estrondo! 

Com um barulho alto e metálico, um feixe de luz deslumbrante apareceu 

instantaneamente diante do Louva-Deus de Sangue. 

O Louva-Deus de Sangue um tanto atordoado continuou a mostrar suas poderosas 

habilidades de luta. No momento crítico, levantou a garra esquerda na frente do seu 

corpo. 

Clang! 

O som se assemelhava ao impacto de uma besta selvagem batendo contra um portão de 

ferro da cidade, enviando arrepios para as espinhas de todos. 

O poderoso impacto enviou O Louva-Deus de Sangue voando para trás. Seus membros 

inferiores estavam tentando se fixar no chão, deixando duas faixas profundas das garras 

escavadas no chão. Recuou aproximadamente sete metros antes de se estabilizar. 

Todos ficaram felizes quando viram que o Louva-Deus de Sangue estava em um estado 

instável e miserável. Sua garra esquerda estava quebrada, revelando uma ferida 

assustadora que estava sangrando sem parar. A armadura de cor vermelha no seu corpo 

estava densamente cheia de furos de tamanho de um alfinete. Esses buracos foram 

criados pela nuvem de névoa de Shi Xueman. 

A nuvem de névoa no ar começou a encolher rapidamente, transformando de volta na 

lança branca de neve e retornando às mãos de Shi Xueman. 

Naquele momento, Ai Hui se levantou do chão, onde ele havia caído duro. 

Ao ver a ferida no Louva-Deus de Sangue, seu rosto não mostrou nenhum sinal de 

alegria. Ele só podia gritar: "Tenha cuidado!”. 

Na Região Selvagem, as Bestas com ferimentos graves sofreram uma das duas reações. 

Eles se transformariam e fugiriam, ou se tornariam ainda mais agressivos. Quanto mais 

poderosa a besta feroz era, mais provável era de adotar a segunda reação. Isso ocorreu 

porque as Bestas Ferozes mais fortes passaram por mais matanças e eram mais 

violentos; eles definitivamente não iriam desistir facilmente de uma briga. Agora, O 

Louva-Deus de Sangue não mostrou sinais de que escaparia! 
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Assim que Ai Hui terminou de gritar, O Louva-Deus de Sangue bateu as asas e 

lentamente voou para o ar. 

A expressão facial de Ai Hui mudou. Ele apenas se lembrou de outra força que o 

Louva-Deus possuía: voo de baixa altitude, também conhecido como Voando nas Copas 

das Árvores. Voando nas Copas das Árvores envolveu voar a altas velocidades 

enquanto se mantinha abaixo do auge das copas das árvores, que era de cerca de dez 

metros. 

Os insetos eram os que costumavam se especializar em voo de baixa altitude. Suas 

velocidades de voo não eram rápidas, mas eram extremamente ágeis, tornando-os 

"assassinos das copas das árvores". 

Em contraste, os pássaros pertenciam a zonas de alta altitude. Quanto mais feroz fosse 

um pássaro, maior seria o voo. Algumas bestas de larga escala podem até ficar em zonas 

de extrema altitude durante um ano inteiro sem voltar a descer, mesmo uma vez. 

As asas azuis dos Elementalistas eram de natureza semelhante às das aves; eles eram 

mais adequados para voos de alta altitude. Manobra em selvas densas não era o forte das 

asas azuis... 

Ai Hui escolhendo o manto, Vento Dourado, foi por esse motivo; Para a cidade que 

estava densamente repleta de edifícios, o voo de baixa altitude seria mais adequado. Seu 

[Lâmina do Morcego da Ventania] também poderia exibir um efeito semelhante, mas o 

rota de voo da [Lâmina do Morcego da Ventania] era mais previsível, pois não 

conseguia fazer tantas manobras quanto o manto. 

Embora este fosse o caso, merda, ele acabou de obter o manto e nem teve a chance de 

usá-lo uma vez. 

Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, O Louva-Deus de Sangue que estava 

pairando, avançou. 

Um flash vermelho apareceu diante dos olhos de todos; No entanto, para sua surpresa, 

O Louva-Deus de Sangue não estava voando para eles, mas para uma parede próxima. 

Em um instante, Ai Hui sabia o que estava acontecendo. Sua expressão facial mudou 

drasticamente quando ele gritou "Lado esquerdo!”. 

Fatty estava bem coordenado com Ai Hui. Sem hesitação, avançou para o lado esquerdo 

de Ai Hui e levantou seu escudo pesado. 

Quando o Louva-Deus atingiu a parede, usou seus poderosos membros inferiores para 

dar um chute na parede. 

Estrondo! O poderoso impacto do pontapé enviou os tijolos da parede voando em todos 

os lugares. A velocidade do Louva-Deus de Sangue aumentou bastante, tanto que sua 

forma já não poderia ser vista por olhos humanos. 

Um brilho vermelho demoníaco da foice pousou no escudo do Fatty como um meteoro. 
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Estrondo! 

Fatty, que estava usando uma armadura pesada e segurando um escudo pesado, voou 

para trás e caiu em um cercado. Ele parecia uma bola que foi chutada. 

O recuo que o Louva-Deus de Sangue recebeu também foi severo. Voou para trás como 

se estivesse sendo puxado por uma corda amarrada às costas. O corpo de repente subiu 

ao ar e começou a balançar como um bêbado. 

Todos ficaram chocados com o poder de seu ataque. Com a pesada armadura e escudo, 

Fatty pesava até algumas centenas de quilogramas. Eles também viram a força divina de 

Fatty em ação, mas uma batida do Louva-Deus de Sangue ainda tinha enviado o Fatty 

voando. 

Esse poder aterrador em um golpe... 

Mesmo Shi Xueman, que era a mais poderosa entre eles, tinha o rosto transformado em 

um branco pálido. A força desse Louva-Deus de Sangue a deixou profundamente com 

medo. Naquele momento, sua primeira reação foi buscar Ai Hui. 

Ela não sabia desde quando Ai Hui se tornou a pessoa a quem ela subconscientemente 

buscava ajuda. Pode ter sido por causa de sua atitude calma e tranquila, ou sua 

confiança inabalável. 

De qualquer forma, onde estava Ai Hui? 

As pupilas dos seus olhos se estreitaram abruptamente. Inesperadamente, Ai Hui estava 

abaixo do Louva-Deus de Sangue! 

Ai Hui estava extremamente concentrado nesse momento. O embrião da espada em sua 

testa estava latejando intensamente, como se fosse saltar a qualquer momento. 

A força do Louva-Deus de Sangue quase atingiu o nível de uma Besta Feroz. Se Ai Hui 

encontrasse um monstro tão enorme no passado, ele teria fugido imediatamente o mais 

longe possível. Foi uma piada para os poucos deles lidar com um monstro que estava no 

mesmo nível que uma Besta Feroz. 

Agora, no entanto, para onde eles correriam? 

Toda a Cidade do Pinho Central estava cercada por Demônios de Sangue, para onde 

eles poderiam fugir? 

A única maneira de sobreviver era ir em frente e lutar. 

Ele tinha assistido inúmeras Bestas Ferozes sendo caçadas e ele havia sobrevivido a um 

encontro próximo com uma antes; No entanto, nesta situação perigosa, ele ainda tremia 

de medo intenso. Envolvia todo o seu corpo, estimulando cada músculo e nervo, 

fazendo-os tremer involuntariamente. 
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Na verdade, ele sabia que ele não era alguém que tratava a morte com indiferença. Ele 

era realmente muito acanhado e assustado diante da perspectiva da morte. No entanto... 

No entanto, neste momento, Ai Hui se forçou a ser legal. 

Ele ficou tão calmo que nem uma única emoção percorreu sua mente. 

Só por manter a calma conseguiria encontrar uma maneira de sobreviver. 

Ele deve sobreviver. 

Ele não tinha emoção. Tudo o que ele podia ver era o corpo do Louva-Deus de Sangue 

balançando acima de sua cabeça. Ele podia ver que o impacto anterior havia aberto 

ainda mais a ferida do Louva-Deus, fazendo com que seu sangramento fosse mais 

severo. Ele podia sentir o cheiro da fragrância única do veneno no ar. Ele podia ver que 

o corpo rígido e duro do Louva-Deus de Sangue estava se recuperando rapidamente. 

Shi Xueman estava cheio de vergonha intensa. Desde quando ele estava lá? 

Seu companheiro de equipe estava lutando com um esforço total e, no entanto, ela 

estava tão assustada que tinha perdido todo seu espírito de luta. Uma figura imponente 

apareceu em sua mente. Se seu pai visse essa cena, ele ficaria muito desapontado com 

ela... 

O intenso sentimento de constrangimento e seu senso de responsabilidade a queimavam 

como uma chama abrasadora. O medo nos olhos da menina desapareceu e foi 

substituído pela determinação. 

Traços de névoa de cor branca estavam sendo emitidas por suas costas. Elas 

continuaram se estendendo e flutuando pelo ar. 

A névoa nas suas costas era ágil e graciosa, balançando lentamente como as plantas que 

se balançavam na água. 

Com uma torção de seu corpo, ela parecia ter acabado de sair dos correntes que a 

prendia e desapareceu em um instante. 

No momento seguinte, ela apareceu diante do Louva-Deus de Sangue e esfaqueou sua 

lança em direção a seus olhos. 

O Louva-Deus de Sangue sentiu que o perigo estava chegando e começou a sibilar. Sua 

garra de foice percorreu o ar e bloqueou o ataque de Shi Xueman. 

A garota blindada de azul que estava à deriva na névoa tinha um olhar determinado em 

seu rosto. Seus ataques começaram a se tornar cada vez mais rápido. 

O Louva-Deus de Sangue tentou o melhor para afastar os ataques, mas ainda assim era 

acertado. Mais dois buracos sangrentos apareceram em seu corpo, fazendo com que ele 

ficasse ainda mais louco. 
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De repente, Shi Xueman, que estava prestes a pousar no chão, notou que havia um 

brilho verde na cabeça do Louva-Deus de Sangue. Sem hesitação, ela canalizou a 

energia elementar em seu corpo e desapareceu, reaparecendo no próximo momento do 

outro lado do Louva-Deus de Sangue. 

Ela canalizou toda a energia elementar para a lança. Sincronizando seu corpo com sua 

lança, ela empurrou para frente! 

Esse impulso foi extremamente poderoso. Um olhar implacável atravessou os olhos do 

Louva-Deus de Sangue, e sem mostrar nenhum sinal de esquiva, lançou as garras para 

frente! 

Um brilho de cor vermelha da foice de aterrissou viciosamente na ponta da lança 

concentrada no poder. 

Estrondo! 

Shi Xueman caiu, zunindo pelo ar. Ela parecia ter sido atingida por um raio. 

Também não foi bom para o Louva-Deus de Sangue. Todas as feridas em seu corpo se 

romperam, fazendo com que o sangue brotasse deles. Seu corpo começou a balançar 

novamente e sua cabeça estava ligeiramente abaixada. 

Neste momento, o brilho verde em cima da cabeça do Louva-Deus de Sangue começou 

a formar vários padrões de flores verdes que envolviam seu corpo. 

Pop, pop, pop! 

Explosões leves e compactas podiam ser ouvidas dentro desses padrões, seguindo que, 

muitas argolas1 de cor preta foram expulsas de forma explosiva dos padrões. Uma vez 

que essas argolas fizeram contato com o Louva-Deus de Sangue, eles automaticamente 

prendiam suas partes do corpo. 

As argolas prenderam todas as articulações do Louva-Deus de Sangue. 

Duanmu Huanghun jogou um pacote inteiro de Semente de Argola em seu [Florescer 

Verdejante]. Seu rosto ficou branco pálido e seu corpo balançou, em seguida, ele 

desabou no chão. Depois de ativar tantas Sementes de Argola, a energia elementar em 

seu corpo estava completamente esgotada. 

Nesse preciso momento, Ai Hui tomou medidas. 

A Crista do Dragão Inferno imensamente pesada na mão parecia sem peso para ele. O 

medo intenso e o desejo desesperado de sobreviver o empurraram para um estado de 

foco extremo. Todo traço de energia elementar em seu corpo era antigo e puro. 

                                                           
1 Eu mudei manilhas para argolas, para facilitar o entendimento, pois a função dos dois é praticamente a 
mesma.  
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Eles fluíam como um rio, mudando de forma e direção de forma irregular. Dois fios de 

energia elementar fluíram para os palácios das mãos esquerda e direita, 

respectivamente. 

Os fios de energia elementar começaram a vibrar levemente. 

[Lua Crescente]! 

 


