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O sol da tarde estava intensamente quente, mas não poderia levar o menor calor para 

Wang Zhen e o Reitor, que estavam ambos no alto do céu. 

As rachaduras no portão norte foram reparadas. No entanto, a cidade já havia sido 

invadida por muitos demônios de sangue. Como o incidente aconteceu de forma 

abrupta, a população despreparada causou um acidente de pisoteamento muito maciço e 

severo, causando a morte de muitas pessoas. Wang Zhen ordenou imediatamente uma 

operação de limpeza dos demônios de sangue na cidade. Inicialmente, a operação foi 

bastante suave. Então, eles encontraram uma Centopeia de Sangue de dois metros de 

comprimento que matou aproximadamente 30 pessoas. 

Se Wang Zhen e o Reitor não conseguissem chegar à cena no tempo, o resto dos 

Elementalistas teria sido morto no local. 

Atualmente, toda a Cidade do Pinho Central estava com baixa moral e as pessoas 

estavam em estado de ansiedade. 

"As coisas não estão indo como planejado." A voz do Reitor continha um tom de 

insatisfação. Ele colocou grandes esperanças em Wang Zhen, mas no primeiro dia em 

que Wang Zhen assumiu a defesa da cidade, já houve um acidente. Anteriormente, eles 

pensavam que o período de maturidade do sangue demora cerca de cinco a sete dias. No 

entanto, as capacidades de combate da Centopeia de Sangue mostraram o contrário, 

atingindo o medo no coração do Reitor. 

"Meu Reitor, isso é um campo de batalha. Acidentes acontecem a qualquer hora e em 

qualquer lugar em um campo de batalha.” Wang Zhen zombou. 

"Sim, você está certo. Há definitivamente acidentes em um campo de batalha, mas para 

uma janela de tempo de 15 dias, deixamos que os demônios de sangue se infiltrem na 

cidade no primeiro dia. O que você pode dizer sobre isso? Meu prefeito”, o Reitor 

respondeu sarcasticamente. 

"Naturalmente." Wang Zhen assentiu com a cabeça calmamente. "Isso mostra que os 

inimigos são muito mais fortes do que esperávamos que fossem. Isso também mostra 

que somos muito mais fracos do que o que esperamos que sejamos. Não há nada muito 

terrível sobre isso. Cometer um erro no primeiro dia é muito melhor do que cometer um 

erro no último dia. Pelo menos temos tempo para fazer melhorias, mesmo que as 

melhorias possam não funcionar.” 

O Reitor ficou sem palavras. Ele sabia que a situação atual não poderia ser 

responsabilizada por Wang Zhen. Neste momento, ele esperava um herói que pudesse 

criar milagres, mas essa pessoa claramente não era Wang Zhen. Ele teve que se retirar 

da fantasia irreal e retornar à cruel realidade. 

"O que podemos fazer agora?", Perguntou o Reitor, tentando acalmar seu tom. 

A expressão facial de Wang Zhen voltou ao normal e ele respondeu: "Agora, temos que 

colocar em quarentena aquelas pessoas que estão afligidas com o veneno de sangue. 

Ainda não sabemos se eles podem ou não ser salvos. Se os deixarmos apegar em 

angústia na cidade, irá dar um enorme golpe ao moral geral. Em seguida, vamos 
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organizar grupos de estudantes para realizar a operação de limpeza dos demônios de 

sangue na cidade". 

"Estamos envolvendo os alunos tão cedo?" O Reitor ficou atônito. 

"Sim", Wang Zhen respondeu solenemente, "a catástrofe de sangue é muito pior do que 

o que esperávamos que fosse. Deixe-os acostumar-se a isso. A fase subsequente da 

catástrofe será ainda mais sombria". 

O Reitor tremia de medo. 

"Está chegando!" A voz de Wang Zhen continha um tom de pânico raramente visto. 

O Reitor estremeceu e levantou a cabeça involuntariamente. Ele viu algo que ele nunca 

esqueceria pelo resto de sua vida. 

O horizonte sangrento em uma montanha distante de repente engrossou. Então, um 

tsunami de sangue em surto engoliu a montanha como um enorme buraco negro. 

Um a um, as montanhas foram engolidas pelo tsunami de sangue. 

O Reitor podia sentir uma onda fria subindo suas pernas. Até mesmo Wang Zhen, que 

tinha visto inúmeras cenas terríveis no campo de batalha, ficou pálido nesse momento. 

Além disso, ambos estavam no céu e podiam ver o que estava acontecendo claramente. 

Em todo lugar onde o tsunami de sangue passava, várias plantas de sangue cresciam 

freneticamente. Essas plantas continuaram a crescer para cima. Em piscar de olhos, as 

florestas exuberantes e verdejantes foram tingidas de vermelho-sangue. Rochas e pedras 

estavam cobertas de musgo vermelho brilhante. Nenhuma montanha poderia suportar o 

tsunami de sangue. Estava engolindo tudo. 

As plantas que crescem rapidamente causaram que as florestas crescessem mais densas 

e mais densas. Nunca mais seria capaz de ver o solo do céu e tudo o que ele ou ela podia 

ver era um mar de sangue ilimitado. 

Em face de uma força de mudança mundial, a humanidade era incrivelmente 

insignificante. 

Neste momento, aqueles que viram o tsunami de sangue recebiam apenas um profundo 

medo e desespero em seus olhos. 

O tsunami de sangue distante, os sons das plantas que crescem freneticamente, e as 

ondas de sangue tremendo engoliram tudo diante de seus olhos. Esse poder louco, 

ilimitado e aterrador não pertenciam a nenhum homem. Somente os deuses tinham tal 

poder. 

O rosto de todos ficou cinza, incluindo o de Wang Zhen. 
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Tudo fora da Cidade do Pinho Central foi alterado além do reconhecimento. As 

montanhas, rios e colinas haviam desaparecido completamente. As árvores anteriores de 

10 metros de altura agora tinham mais de 50 metros de altura. Os ramos e as folhas se 

transformaram completamente, parecendo uma planta alienígena. Grama de Cerda, que 

normalmente só crescia até o nível do joelho, agora cresceu para mais de seis metros de 

altura. A grama se tornou mais forte e mais sinistra. Os juncos de espada tinham 

crescido mais de 20 metros de altura, mas sua maior mudança foi que elas se tornaram 

mais amplas. As bordas de dente de serra de suas folhas tornaram-se mais espessas e 

mais nítidas. Se alguém não tivesse visto a forma como elas se transformaram, ele ou 

ela não seria capaz de identificá-los como juncos de espadas. 

Tudo mudou. 

Tudo o que se podia ver era o mar de sangue. A entidade mais notável neste vasto mar 

de sangue era a Cidade do Pinho Central. A cidade era como uma pequena ilha solitária. 

De repente, Wang Zhen percebeu que algo estava errado. 

"É tão silencioso." O murmúrio do Reitor explodiu nos ouvidos de Wang Zhen como 

um trovão. 

Ele finalmente percebeu o que estava errado. 

O mar de sangue fora da cidade estava em silêncio. Nenhum som poderia ser ouvido. As 

ondas crescentes do tsunami no sangue haviam desaparecido, deixando um vasto mar de 

sangue aqui. 

Não havia gritos de insetos, rugidos de animais ou chilrear de pássaros. Não houve 

nenhum som. 

O silêncio fez os pelos ficarem de pé. 

Onde estavam os demônios de sangue? 

Uma inquietação intensa envolveu a mente de Wang Zhen. Ele continuou olhando ao 

redor, tentando encontrar sinais de demônios de sangue. No entanto, sua linha de visão 

foi bloqueada pelas florestas grossas e densas, fazendo com que ele não pudesse ver 

nada. 

O que era exatamente esse tsunami de sangue? Onde estavam os demônios de sangue? 

O que estava acontecendo sob o mar de sangue? 

Inúmeras perguntas estavam girando em sua cabeça. Como uma mão invisível que 

agarrou sua garganta forte, um medo indescritível o chocou e sufocou. 

Silêncio mortal. Silêncio mortal sem limites. 

Mesmo o intenso sol da tarde não poderia trazer nenhuma vitalidade para esse silêncio 

mortal. Era natural que alguém sinta medo ao enfrentar tal silêncio mortal e esse mar de 

sangue. 
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As espessas muralhas da cidade não poderiam trazer-lhes a sensação de segurança. 

Atualmente, a Cidade do Pinho Central era como uma ilha solitária no meio do mar do 

sangue mortal. 

Wang Zhen ficou aterrorizado. Ele sabia que esse silêncio era a calma antes da 

tempestade. Algo estava se preparando nas florestas coloridas no sangue lá fora. Ele não 

sabia o que era, mas sabia que seria algo horrível. 

"Velho Yu, traga algumas pessoas com você e saia da cidade para verificar isso. Traga a 

lótus de telepatia também.” Wang Zhen olhou para o subordinado que o seguiu por 

muitos anos e endureceu seu coração. 

O rosto anteriormente ansioso de Velho Yu se acalmou em vez disso. "Ajude-me a 

cuidar bem do meu filho". 

"Ok." Wang Zhen mordeu os lábios. Ele não tinha a coragem de dizer qualquer outra 

coisa. 

Se as pessoas deixassem a cidade neste momento, elas teriam poucas chances de 

sobreviver. Não, eles teriam zero chances de sobreviver. 

Sem perder tempo, Velho Yu escolheu cinco pessoas. Todos eles eram veteranos da 

linha de frente no passado. Seus cabelos eram cinzentos e brancos, enquanto seus rostos 

enrugados pareciam pacíficos. Sem hesitação, eles se curvaram para Wang Zhen. 

Wang Zhen cuidou deles por muitos anos. Se não fosse pelo prefeito, homens idosos e 

fracos como eles levariam uma vida difícil e miserável. 

O grupo de figuras envelhecidas e finas desapareceu no mar do sangue. 

 


