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Homens valentes emergirão quando a recompensa for boa. 

Quando o tribunal de magistrados e a Academia do Pinho Central simultaneamente 

trouxeram recompensas atraentes, o número de Elementalistas que se apresentaram para 

se registrar aumentou significativamente. Wang Zhen levantou um suspiro de alívio. A 

mudança incomum na situação fora da cidade o deixou extremamente incômodo. 

Ainda assim, ficou surpreso ao ver o nome de Ai Hui; Ai Hui tinha deixado uma 

profunda impressão em sua mente. Ele enrugou as sobrancelhas. Este garotinho 

provavelmente ainda era um estudante. 

Ele compulsivamente queria anulá-lo, mas depois lembrou a avaliação do Reitor de Ai 

Hui - que ele era o estudante mais amadurecido que já conhecera, claro sobre seus 

objetivos e falta de impulsividade juvenil. Wang Zhen então pensou sobre as 

experiências de Ai Hui na Região Selvagem como um trabalhador. Talvez esse sujeito 

tivesse algo único que ele não entendesse. 

Isso não foi surpreendente. Trabalhadores que conseguiram sobreviver à Região 

Selvagem tiveram que ter algo extraordinário sobre eles. 

Wang Zhen coletou seus pensamentos. Agora, não havia nada mais importante do que 

obter informações sobre a floresta de sangue. 

O Reitor já havia organizado os professores para levar os estudantes a purgarem os 

demônios de sangue dentro da cidade. De acordo com o plano de Wang Zhen, toda a 

cidade seria dividida em doze regiões, tratadas cada uma por uma divisão de professores 

e estudantes. 

Algumas batalhas já haviam explodido hoje, com inúmeras baixas. 

O Reitor se aproximou dele, esperando mudar o plano antes de ser negado. O desejo de 

Wang Zhen era que todos se adaptassem gradualmente através dessa batalha de baixa 

intensidade. No processo, as vidas inevitavelmente se perderiam, mas ele não tinha 

outra escolha. Só com isso todos poderiam estar preparados para lutar em circunstâncias 

mais árduas. No mínimo, se esse tempo vier, eles não se desintegrariam e se 

espalhariam. 

Ai Hui não usava o colete de Louva-Deus no exterior; ele entendeu a lógica por trás de 

esconder a riqueza. 

Depois de receber a semente de lotes de telepatia e feijão de gravação, ele partiu da 

cidade sozinho. O número de Elementalistas participantes não era pequeno. Alguns 

agrupados em três ou quatro, enquanto outros decidiram se mover de forma 

independente, conforme Ai Hui fez. 

Os olhos de todos brilhavam intensamente em sua vigilância. Um olhar e Ai Hui 

poderia dizer que eram todos guerreiros experientes com uma experiência rica. Seus 

olhos iluminados; Foi a primeira vez que viu tantos veteranos na cidade. Sejam os 

guardas do tribunal de magistrados ou os professores da Academia do Pinho Central, 

todos eram novatos quando se tratava de um combate real. 
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Os veteranos eram realmente diferentes! 

Ai Hui estava confiante nessa operação. 

Com tantas pessoas participando, a investigação não deve ser um problema desta vez. 

Isso foi bom para os guardas da Cidade do Pinho Central. Além disso, ter uma grande 

multidão distrairia a atenção dos outros demônios de sangue. 

Quando se tratava de entender os demônios de sangue, Ai Hui estava melhor do que a 

maioria. Desde o seu tempo no Jardim da Vida, ele os observou secretamente e suas 

mudanças. 

Por exemplo, o Louva-Deus de Sangue era muito mais forte do que as bestas anteriores. 

Havia diferenças nas características do seu corpo também. Os demônios de sangue do 

passado tinham corpos vermelhos, mas a couraça do Louva-Deus de Sangue carecia da 

forte tonalidade vermelha e até parecia translúcida. Sua defesa também aumentou. 

A maioria dos Elementalistas havia descartado essas mudanças sutis, mas Ai Hui 

percebeu e lembrou-se delas. 

Os demônios de Sangue estavam se tornando mais fortes, mas mesmo agora, ninguém 

sabia o método por trás de suas transformações completas e quais as vantagens que 

traziam com ele. 

Ele esperava encontrar um padrão nas metamorfoses dos demônios de sangue. 

Quando Ai Hui saiu pela porta da cidade, a Floresta de Sangue apareceu, e ele 

momentaneamente perdeu seu espírito. As mudanças estavam além do reconhecimento. 

Com uma rápida análise, a expansão vermelha diabólica e brilhante parecia ilimitada. 

Os céus anteriormente azuis estavam agora contaminados por uma camada maçante de 

carmesim, era assustadoramente espantoso. A floresta alta, densa e espessa... Era como 

uma parede vermelha impenetrável, bloqueando todas as tentativas de olhar para dentro 

como se escondesse um segredo aterrorizante. 

Ai Hui ficou deprimido durante alguns bons minutos. 

Seus pelos estavam de pé, e um arrepio percorria seu corpo. Ele simplesmente não podia 

imaginar a força que poderia criar essa visão insanamente distorcida diante de seus 

olhos. 

Ele finalmente entendeu por que o prefeito queria gastar tanto tempo e esforço para 

obter os segredos dentro da floresta de sangue. 

Ao ver tudo isso, seus pensamentos eram exatamente os mesmos. Alguma coisa 

assustadora estava definitivamente se preparando dentro da floresta. 

Eles devem descobrir! 
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Ai Hui inalou profundamente para aquecer seu corpo frio. O medo em seus olhos 

recuou lentamente, suas pupilas recuperando sua cor fria, azul-crepúsculo. 

Ele deu um passo à frente e avançou firmemente em direção a aquela "parede da 

cidade" vermelha e sangrenta. 

Ai Hui conhecia bem a região; Foi o caminho que ele levou para alcançar o Pagode de 

Suspensão Dourado. Depois de andar aqui inúmeras vezes, ele naturalmente se 

familiarizou com isso. No entanto, mesmo assim, a visão perante ele era extremamente 

estrangeira agora. O que aconteceu com o pagode? Este pensamento passou por sua 

mente antes de se concentrar completamente no que estava diante dele. 

Ele parou na beira da floresta. 

As ervas daninha densas, com cerca de dois metros de altura, obstruíam seu caminho. 

As folhas eram como espadas, e as bordas vermelhas eram finas e penetrantes, 

lembrando a Ai Hui das presas de Bestas Ferozes. 

Ai Hui não podia mais reconhecer a espécie que elas pertenciam. 

Os outros Elementalista entraram voando, mas Ai Hui não o fez. Os demônios de 

sangue eram sensíveis à energia elementar, de modo que voar facilmente os alarmaria. 

Claro, os Mestres Elementalistas eram fortes e tinham seus próprios métodos para lidar 

com eles, então ele não se preocupou. Ele era de uma posição baixa; Não era útil dizer 

nada, e ele não era alguém que se envolvesse nos negócios dos outros de qualquer 

maneira. 

Depois de encontrar uma localização mais secreta, ele tirou o casaco, revelando o colete 

de Louva-Deus vermelho por baixo. 

Ai Hui escovou as ervas daninha do lado com sua Crista do Dragão Inferno e, sem 

hesitação, seguiu seu caminho para entrar. A moita era mais grossa do que ele pensava, 

porque após dez metros de distância, tudo que ele via ainda eram ervas daninha. As 

plantas vermelhas eram duras, e separá-las tomou muito esforço. Com a espada, ele fez 

um pequeno corte. A folha separou e o suco vermelho fresco apareceu com uma 

fragrância familiar e doce. Ai Hui percebeu que o cheiro tinha se tornado mais 

concentrado. 

Após alguns minutos, a cor da folha cortada se apagou antes de murchar em uma cor 

cinza. Um toque leve e a folha se dispersou em cinzas. 

Ai Hui foi cuidadoso para evitar o contato com o suco. De repente, ele se lembrou de 

Zhou Xiaoxi e sentiu pena. Ele não podia deixar de suspirar. Um Elementalista tão 

forte, a elite das Treze Divisões, e ele morreu tão injustificadamente. 

Avançando, as ervas daninha exuberantes tornaram-se mais escassas a cerca de cem 

metros de distância. Recordando a topografia de antes, ele sabia que o caminho para a 

floresta estava bem na frente. 

Ai Hui beliscou e quebrou uma semente de Lótus de Telepatia em pedaços. 
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Nada aconteceu. 

Uma neblina atravessou seus olhos. Na verdade, a semente de Lótus de Telepatia havia 

se desconectado, verificando uma das conjecturas do tribunal de magistrados. 

Felizmente, o tribunal considerou isso e especialmente forneceu feijões de gravação 

para eles. Comparado com os usados pelo Salão de Treinamento, este era para uso 

militar. Gravar imagens já não exigiu a vagem complicada, e as imagens eram mais 

claras. 

Ele preparou o feijão de gravação antes de prosseguir. Tudo estava indo bem até agora. 

Embora não tenha havido resultados, o mesmo poderia ser dito para acidentes também. 

À medida que as ervas circundantes se tornavam cada vez mais escassas, as árvores 

altas começaram a aparecer diante dele. 

Ele ficou estupefato. 

Com mais de cinquenta metros de altura, as árvores altas eram tão espessas que muitas 

pessoas seriam necessárias para abraçar a circunferência do tronco. Os tumores de 

árvore deformada e as tiras de videiras torcidas às preenchia, parecendo vento ao redor 

do tronco, mas também de alguma forma incorporados dentro. A folhagem era grossa 

como feltro1, cobrindo completamente o céu. Raízes pendiam como a de uma árvore 

banyan2, suas extremidades profundamente firmes no chão. 

De repente, um grito de coagular o sangue soou na frente. 

Ai Hui estremeceu. 

Ele separou cuidadosamente as raízes antes de explodir em toda a velocidade. 

Inúmeras raízes penduradas de uma árvore se enroscavam em torno de um 

Elementalista, sua pele picada por agulhas pequenas e finas. 

A seguinte cena mudou muito a expressão de Ai Hui e enviou um arrepio pela coluna 

vertebral. 

As raízes das árvores ficaram claras, e o suco vermelho-sangue que bombeava dentro 

fluía continuamente para o corpo do Elementalista. O grito do Elementalista chegou a 

uma parada súbita. Seu rosto aflito de pânico diminuiu, e ele pareceu estar com prazer 

com uma expressão embriagada. Seu corpo era como um balão totalmente inflado, 

enquanto suas veias estavam totalmente visíveis na pele que agora era transparente. 

A imponente árvore soltou um estrondo. 

                                                           
1 O feltro é um tipo de tecido não tecido (TNT) muito usado na produção de artesanatos variados. Ele é 
produzido através da técnica de calandragem, processo em que os fios são prensados e formam uma 
trama compacta e resistente. Antigamente o feltro era produzido com pelos de animais, era usado para 
aquecer as pessoas. Com esse material eram feitas cabanas e coletes.  
2 Banyan é um tipo de árvore,  A Grande Árvore Banyan é a maior árvore do mundo, tendo 14.500 
metros quadrados, ela é um tipo de árvore que as raízes crescem para cima, caso queira saber mais, só 
pesquisar Grande Árvore Banyan que você irá achar um monte de coisas relacionadas. 
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Ai Hui sentiu seu sangue escorrer. Ele tomou consciência de toda a árvore tremendo. As 

videiras ao redor do tronco tornaram-se translúcidas também, como veias humanas 

através das quais fluídos vermelhos fluíram. Os tumores no tronco também ganharam 

vida, como muitos rostos distorcidos e aterrorizantes. 

Até agora, Ai Hui tinha assumido que ele já experimentara o pior que a Região 

Selvagem tinha para oferecer, mas ele percebeu que estava errado. Tinha estado 

ridiculamente errado. 

Ele comprimiu o feijão de gravação com mãos trêmulas que expuseram seu medo atual. 

Ele respirou profundamente, continuamente, na tentativa de controlar e acalmar seu 

estado de espírito. 

Não precisa olhar; Não havia mais nenhuma esperança para aquele Elementalista. 

E Ai Hui, com seus sentidos afiados, percebeu as surpreendentes mudanças que ocorrem 

no corpo do Elementalista. 

Os animais selvagens tornaram-se fanáticos de sangue depois da infecção pelo veneno 

de sangue. E quanto aos humanos? Eles se tornariam... 

Pessoas de Sangue? 

Ai Hui não podia deixar de tremer. 

Poderia tal monstro ser chamado de humano? Completamente transformados, os 

demônios de sangue não perderam a consciência - em vez disso, tornaram-se mais fortes 

e mais ágeis. E as Pessoas de Sangue? O que seria deles? 

O medo de Ai Hui aumentou. Os demônios de sangue já davam medo o suficiente para 

fazê-lo fugir correndo. 

Se Pessoas de Sangue... Com a inteligência de um humano e o corpo de um demônio de 

sangue... 

Ai Hui de repente pensou no nome do veneno de sangue – Sangue de Deus. Eles 

estavam tentando criar outra variante de humanos? 

Não é impossível! 

Ninguém poderia fazê-lo! 

O corpo de Ai Hui ficou frio quando a agressividade surgiu em seus olhos. Ele segurou 

uma pequena espada adicional antes de se lançar para frente com todas as suas forças. 

Bang! 

O cérebro do Elementalista explodiu, o suco vermelho pulverizando alto como uma 

fonte. 
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Seja qual for o suco que caiu no tronco da árvore ou nas folhas foi absorvido 

imediatamente. 

As raízes fortemente enroladas se afrouxaram, deixando cair o cadáver pálido e sem 

vida no chão. 

Ai Hui relaxou um pouco. 

"Diga-me, você matou um dos meus subordinados. Como você vai me compensar?” 

Uma voz indistinta ecoou em seus ouvidos sem aviso prévio. Uma fraca fragrância 

entrou nas narinas de Ai Hui e uma respiração calorosa pousou em seu pescoço. 

As pupilas de Ai Hui encolheram quando os pelos em todo o seu corpo ficaram de pé. 

 


