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O Salão de Treinamento estava muito pacífico hoje. 

Todo mundo estava imerso em seus treinamentos e, além de Fatty, a quem Ai Hui 

precisava supervisionar, todos os outros estavam bem. Shi Xueman e Duanmu 

Huanghun foram capazes de criar rapidamente rotinas de treinamento especializadas 

que se concentraram em suas respectivas necessidades, que eram muito melhores do que 

o habitual e a prática convencional. 

Ao ver isso, Ai Hui só podia suspirar. Os gênios eram realmente um monte de loucos. 

Ele não sabia disso, aos olhos dos outros, ele próprio era uma aberração também. 

Ele era firme, concentrado e fez tudo com uma confiança irresistível. Além disso, 

sempre que ele encontrou situações perigosas, ele ficaria completamente calmo, e ele 

sempre era meticuloso com suas ações, fazendo com que todos estivessem à vontade. 

Dentro de um curto período de tempo, ganhou a confiança de todos. 

Nem todos os que sobreviveram à Região Selvagem poderiam fazer isso. Tome Fatty 

como exemplo. Ele, também, tinha sobrevivido à Região Selvagem, mas ele parecia e se 

comportava como um vagabundo. 

Ai Hui era uma aberração, e até mesmo seu Fantoche de Areia era uma aberração. 

Todos eram muito experientes e já tinham visto muitos Fantoches de Areia antes, mas 

nunca encontraram um que fosse tão dinâmico e inteligente. Não havia nada que Lou 

Lan não pudesse fazer, e ele daria a todos a sensação de que "Lou Lan está muito feliz" 

em qualquer coisa que ele fizesse. 

Shi Xueman e Sang Zhijun ficaram ambas encantadas com Lou Lan; elas realmente 

gostaram dele. 

Lou Lan transformou-se em uma serra feita de areia e começou a serrar a couraça vazia 

do Louva-Deus de Sangue em pedaços do tamanho de uma palma. Lou Lan então se 

transformou em uma mini tempestade de areia que sugou todos eles, e depois de um 

tempo, a tempestade de areia "cuspiu" um monte de pedaços vermelhos e lustrosos de 

couraça de Louva-Deus. 

Quando Lou Lan usou essas peças de couraça vermelha polida para criar um colete e 

passou para Ai Hui, Shi Xueman e Sang Zhijun ficaram verdes de inveja. Elas pareciam 

querer roubar o colete de Ai Hui. 

No entanto, honestamente, o artesanato de Lou Lan poderia ser considerado 

excepcional. Cada peça da couraça era como um rubi que tinha sido meticulosamente 

polido. Mesmo Shi Xueman - que costumava ver todo tipo de joias desde uma idade 

jovem - exclamou com admiração. 

"Obrigado, Lou Lan!" 
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Ai Hui ficou agradavelmente surpreso. A razão pela qual ele trouxe de volta a couraça 

do Louva-Deus foi que ele sentiu que seria um material bastante bom. Não só era muito 

leve, mas também era muito duro - essas características eram o que os fazia sofrer 

durante em sua luta com o Louva-Deus de Sangue. Ai Hui, que estava imerso em seu 

treinamento durante todo o dia, não teve tempo para perder. Ele não esperava que Lou 

Lan lhe desse uma surpresa. 

"De nada, Ai Hui", Lou Lan respondeu feliz. 

"Que Fantoche de Areia fantástico." Sang Zhijun não pôde deixar de sentir azar. Lou 

Lan derrubou completamente sua compreensão de Fantoches de Areia; Esta foi a 

primeira vez que ela viu um Fantoche de Areia tão inteligente como Lou Lan neste 

mundo. 

"Treine mais rápido". Mesmo que Shi Xueman tenha inveja, ela ainda pode conter suas 

emoções. Ela já havia decidido comprar um Fantoche de Areia como Lou Lan no futuro. 

De repente, todos ouviram a aproximação rápida de um estranho som de ondas 

quebradas. Momentos depois, porém, o som podia ser ouvido passando rapidamente por 

eles. Era como se um tsunami tivesse passado por eles. 

Todos pararam o que estavam fazendo. 

"O que é esse som?", Perguntou Wang Xiaoshan fracamente. 

Ninguém respondeu. Todos pareciam desconcertados, já que nunca tinham ouvido esse 

som antes. 

"Ele vem do lado de fora da cidade." Ai Hui ouviu atentamente o som quando um olhar 

solene apareceu em seu rosto. 

"Vamos dar uma olhada?" Shi Xueman olhou para Ai Hui e perguntou. 

Ai Hui pensou por um momento antes de balançar a cabeça. "Acho que não. É melhor 

nos apressar e nos concentrar em nosso treinamento. Mesmo que algo aconteça fora, 

não acredito que seja algo que possamos resolver.” 

Todos tinham o mesmo pensamento. A batalha com o Louva-Deus de Sangue fez com 

que eles percebessem quão fracos e delicados eles realmente eram. 

...... 

Wang Zhen estava ansioso. Em frente a ele, seis tigelas de água estavam alinhadas em 

uma mesa. 

Dentro de cada tigela de água havia uma semente de lótus de cor preta flutuante - a 

semente de Lótus de Telepatia. Seu nome científico era "Semente do Lótus de Telepatia 

Yin e Yang", e eles foram criados e produzidos por um Elementalista da Madeira 

amante de lótus. Naquele época, um lótus meio branco e meio preto havia aparecido em 

sua lagoa de lótus, e havia duas sementes de lótus - uma preta, uma branca - nele. Ele 
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tinha ficado fascinado por isso, e, portanto, ele começou a cultivá-lo com muito 

cuidado. 

Há dez anos, quando o Lótus de Telepatia Yin e Yang apareceram, ele simplesmente 

existia para ser visto e apreciado pelas pessoas. 

Foi até um dia que o Elementalista da Madeira acidentalmente esmagou uma das suas 

sementes e descobriu a propriedade mágica das sementes de Lótus de Telepatia. 

Se o Velho Yu esmagou suas sementes de Lótus de Telepatia, as sementes de Lótus de 

Telepatia nas tigelas de água seriam esmagadas ao mesmo tempo e transmitiriam 

imagens visuais em movimento dos arredores da semente de lótus que havia sido 

esmagada. 

A imagem só duraria cerca de dois minutos. 

As sementes de Lótus de Telepatia foram rapidamente utilizadas nas batalhas na Região 

Selvagem, e demonstraram grande versatilidade. A capacidade de receber imagens 

visuais em movimento da linha de frente foi muito valiosa para os oficiais comandantes. 

A semente de Lótus de Telepatia também teve naturalmente seus pontos fracos. Por 

exemplo, não poderia ser usado por mais de uma distância de cem milhas, e o tempo das 

imagens visuais que poderia transmitir era muito curta. No entanto, eles eram muito 

baratos e eram facilmente criados, tornando-os muito versáteis. 

Todos ficaram em silêncio. O poder de mudar o mundo que o tsunami de sangue tinha 

exibido atingiu medo e desespero no coração de todos. Eles não sabiam como lutar 

contra um adversário tão formidável e desesperador - eles simplesmente não podiam 

pensar em nenhuma solução. A visão de trás dos seis homens idosos caminhando em 

direção a suas mortes adicionou um toque de tristeza e desespero a toda a situação. 

A passagem do tempo foi diminuída pelo silêncio morto. 

O tempo passou lentamente, e as sementes de lótus nas tigelas de água ainda não tinham 

mostrado sinais de movimento. Wang Zhen estava ficando cada vez mais impaciente. 

Passou uma hora. 

A expressão facial de Wang Zhen voltou ao normal. Já fazia uma hora, e era muito 

provável que o velho Yu e o resto tivessem morrido. Depois de recuperar sua 

compostura, seu processo de pensamento tornou-se muito mais claro. 

"Existem duas possibilidades. O primeiro é que o Velho Yu e o resto foram mortos 

antes que pudessem esmagar as sementes de Lótus de Telepatia. A segunda 

possibilidade é que o mar de sangue pode desconectar a conexão telepática entre as 

sementes de Lótus de Telepatia ", Wang Zhen murmurou para si mesmo. 

O rosto do Reitor estava pálido. Ele era bastante poderoso, mas nunca tinha estado em 

um campo de batalha antes. 
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Wang Zhen lançou uma olhada para o Reitor e riu amargamente. Para manter a 

meritocracia, o Campo de Indução nunca escolheria ninguém da Décima Terceira 

Divisão ou das famílias influentes para se tornar o reitor. Todos os Reitores vieram de 

um fundo médio e nunca estiveram na linha de frente; eles eram apenas especializados 

no campo da educação. E por causa desses reitores acadêmicos, o Campo de Indução 

tornou-se um centro de educação que continha uma ampla gama de escolas de 

pensamento. 

No entanto, tudo tinha seus prós e contras. 

Desde que a catástrofe surgiu no Campo de Indução, esses professores e reitores bem 

educados estavam desajeitados, reagindo lentamente e em pânico. 

Wang Zhen lamentou que nunca tivesse prestado atenção suficiente aos soldados 

treinados nos últimos dez anos. Quando a catástrofe de sangue atingiu, ele descobriu de 

repente que ele não tinha nenhum homem capaz para confiar. Ele agora teve que pagar o 

preço por perder tanto tempo nos últimos dez anos. 

Não só o Campo de Indução, mas todo o Avalon dos Cinco Elementos teve seu senso de 

perigo derivado unicamente da linha de frente na Região Selvagem. Todos tiveram que 

pagar o preço por serem descuidados e míopes. 

Se a catástrofe atual fosse feita pelo homem, o mentor definitivamente havia escolhido a 

área mais fraca do Avalon dos Cinco Elementos para conspirar... Esse desastre de 

sangue era realmente desastroso. Foi a perda mais pesada que Avalon dos Cinco 

Elementos sofreu desde a sua criação. 

Depois de digerir a amargura e o arrependimento, um olhar determinado apareceu no 

rosto de Wang Zhen. "Eu preciso enviar alguém para discernir claramente o que está 

acontecendo lá dentro". 

"Quem você vai enviar?" O Reitor estava perdido. 

Wang Zhen forçou seu cérebro e tentou pensar em um candidato que poderia lidar com 

essa missão. Quanto mais perigosa era a missão, maiores as expectativas que ele teve 

para o candidato. Aqueles que eram mentalmente fracos e inexperientes colapsariam 

mesmo antes da missão ter começado. 

Ele queria fazê-lo ele mesmo, mas ele sabia que, se alguma coisa acontecesse com ele, 

então a Cidade do Pinho Central não teria ninguém que pudesse se encarregar de toda a 

situação, e imediatamente colapsaria. 

"Vamos começar uma unidade de recrutamento". Ele pensou em voz alta: "Há 

definitivamente algumas pessoas que se especializam em reconhecimento nos vários 

Salões de Treinamento e Oficinas nesta cidade. O problema é como devemos persuadir 

essas pessoas a irem? Eles não têm obrigação de morrer por nós”. 

"O que você precisa?" O Reitor entendeu de uma só vez. 
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No momento, os indivíduos mais capazes da Cidade do Pinho Central eram membros 

dos vários Salões de Treinamento. Qualquer pessoa que pudesse se tornar árbitros ou 

guardas nos Salões de Treinamento era mais ou menos capaz, e a maioria deles se 

juntou às unidades de caça antes. Depois que eles envelheceram e queriam uma vida 

estável, eles escolheram trabalhar nos Salões de Treinamento. 

No entanto, mesmo que essas pessoas fossem veteranas, não aceitaria a missão de Wang 

Zhen com facilidade. 

Wang Zhen suspirou. "Vamos cuidar dos nossos respectivos lados. Vou fornecer 

dinheiro, equipamento valioso e os suprimentos. Você fornecerá artes absolutas e 

similares". 

"Sim!" O Reitor concordou rapidamente. Ele já havia distribuído a cópia original da 

[Ursa Maior], e como tal, ele não se preocupava em oferecer mais artes absolutas e 

manuais valiosos. 

...... 

Os Elementalistas no céu continuavam gritando e divulgando a unidade de 

recrutamento. 

Foi nesse momento que Ai Hui e o resto entenderam o que estava acontecendo. 

"Eu me pergunto qual é a situação externa? Como é que teve um tsunami de sangue de 

repente?” O rosto de Sang Zhijun estava cheio de preocupação. 

Não era só dela - todos também estavam profundamente preocupados. Desde o início da 

catástrofe de sangue, a situação continuou a piorar, causando o incomodo no coração de 

todos para crescer continuamente. 

Fatty percebeu o olhar de Ai Hui e perguntou duvidosamente: "Ai Hui, não me diga que 

você quer ir?”. 

"Sim. O Reitor e o prefeito colocaram tudo o que eles têm desta vez." Um brilho estava 

cintilando nos olhos de Ai Hui. 

A resposta de Ai Hui chocou a todos. 

"Não! É muito perigoso!" Shi Xueman vetou sem sequer um segundo pensamento. 

"Sim eu concordo. Ai Hui, você não disse que não seremos capazes de resolver nada 

que aconteça fora?" Sang Zhijun começou a persuadir Ai Hui também. 

Duanmu Huanghun teve um olhar confuso em seu rosto enquanto olhava para Ai Hui. 

Ele não sabia por que Ai Hui de repente teve essa noção - uma decisão tão precipitada 

não era o seu estilo. 

"No que você está de olho neste momento?", Perguntou Fatty diretamente. Ele ainda 

conhecia o melhor de Ai Hui. 
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"Carne de Bestas Ferozes, comida elementar”, respondeu Ai Hui sem rodeios. 

Todos ficaram furiosos com a resposta de Ai Hui. Eles poderiam entender se a 

recompensa era alguma arte absoluta, mas comida elementar? Desde quando não tinham 

comida elementar? A comida elementar era a coisa mais comum para eles. 

"Há muito pouco tempo, e precisamos aumentar nossas capacidades de combate. A 

melhor solução para este problema é a comida elementar. Lou Lan é muito bom em 

fazê-la. Durante este período de tempo, coisas como a carne de besta são difíceis de 

encontrar. Eles não têm preço e são excelentes para fazer comida elementar”, continuou 

Ai Hui. 

Shi Xueman ainda não estava de acordo com ele. "Eu concordo com você que 

precisamos melhorar nossas capacidades de combate o mais rápido possível. No 

entanto, ainda é muito perigoso. Não precisamos ficar tão preocupados com isso”. 

"Na verdade, não há nada perigoso sobre isso", explicou Ai Hui. 

Ninguém acreditava nas suas palavras. 

Ai Hui apontou para o colete de Couraça de Louva-Deus em seu corpo e continuou a 

explicar: "Eu tenho isso - sua aura vai esconder minha aura. Se eu tiver cuidado, não 

deve haver muito problema. Vocês não perceberam que, desde ontem até hoje, não 

houve nenhum demônio de Sangue perto de nós? Eu sinto que não é um risco muito 

grande e que valerá a pena”. 

Todos ficaram surpresos. Descobriu-se que Ai Hui já havia considerado todos os 

fatores. 

"Eu vou acompanhá-lo." Shi Xueman deu um passo à frente bravamente. 

"Você sabe como realizar uma infiltração?", Perguntou Ai Hui com um olhar duvidoso. 

Shi Xueman revirou os olhos. 

"Todos, aguarde o meu retorno". 

 


