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Tudo era preto diante dos olhos de Ai Hui. Todo o seu corpo estava fortemente 

amarrado e ele se sentia como um bolinho de massa. Até sua boca estava bem fechada. 

Felizmente, seu nariz não estava completamente bloqueado ou então ele teria sufocado. 

Isso teria sido deprimente. 

Ele sentiu como se ele tivesse subido às nuvens e estava voando entre elas, flutuando 

instintivamente enquanto ele se levantava e caia. 

Foi assim que sentiu voo? 

Na verdade, não foi uma experiência maravilhosa. 

Inicialmente, o pânico e o medo haviam ocupado sua mente e seu corpo, mas, com o 

passar do tempo, ele lutou livremente do medo. À medida que o medo diminuiu, o 

pânico também desapareceu. O pânico não era útil, uma vez que não afrouxaria as 

videiras enroladas em seu corpo. 

Durante os seus três anos na Região Selvagem, a maior mudança que Ai Hui tinha 

sofrido foi aprender a lutar com o seu todo, independente do perigo em que ele pudesse 

estar; Se ele não pudesse alterar a situação, ele precisava enfrentar o problema com uma 

mente calma e coletiva. Todos os dias eram como uma roleta em uma mesa de jogo. 

Ninguém sabia o que aconteceria no próximo segundo, então se você estava ou não 

disposto e se era ou não alterável... Você teria que enfrentar o resultado eventualmente. 

Supondo que a ignorância fosse comum, o que se vê é meramente um reflexo aquoso na 

superfície. Nesse caso, apenas quando imperturbável pode ver mais claramente. 

Tendo se acalmado, o cérebro de Ai Hui se recuperou do estado congelado e seus 

pensamentos começaram a girar mais uma vez. Toda sentença da conversa que acabara 

de ter com a senhorita de vermelho reapareceu em sua mente. De repente, ele sentiu que 

o que ela havia dito era fragmentado e desonesto. 

Se a chamada força espiritual de sangue realmente fosse força espiritual, então eles não 

precisavam recorrer a esses truques. Uma catástrofe de sangue era completamente 

desnecessária. 

Os cultivadores tiveram muitas vantagens em relação aos Elementalistas. 

A senhorita de vermelho e seus companheiros haviam matado tantas pessoas, o 

suficiente para causar terror na população; No entanto, ao mesmo tempo, eles criaram 

inúmeros inimigos que agora estavam buscando vingança. As ameaças eram uma arma 

para os fracos. O verdadeiramente forte não teria necessidade de falar; eles 

simplesmente esmagariam seus oponentes. 

Se esse grupo de pessoas fosse realmente tão forte que eles eram superiores quando 

comparados com todos os outros, então não deveria ter havido necessidade de criar um 

banho de sangue tão dramático. 

Havia uma chance de noventa por cento que a senhorita de vermelho estava mentindo. 
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Lindas senhoras são realmente mentirosas, Ai Hui amaldiçoou silenciosamente. Incapaz 

de resistir, ele decidiu dar à dama em vermelho um nome para expressar seu desdém. 

Como chamá-la? Oh, talvez de Mil Yuan? Precisa de "Mil Yuan"! Pfft, de que serve ser 

bonita? Ela só valia mil Yuan de qualquer maneira! 

Ai Hui desenhou círculos e amaldiçoou sem parar em seu coração, mas seu cérebro não 

parou de pensar. 

Parecia que a onda de sangue era causada por Mil Yuan e seu grupo para criar um grupo 

de soldados poderosos. Atualmente, este método provou ser bastante falho, já que tinha 

requisitos extremamente elevados para as cobaias do teste. 

Todos os Elementalistas falharam. 

Ele não tinha certeza se passaria. Ok, ele provavelmente não passaria. Ele não era tão 

talentoso. 

Que patético. Ele iria se tornar fogos de artificio, explodir em resíduos de carne e 

morrer sem um cadáver intacto. Tão feio… 

Então, e se ele tivesse sucesso? Ele se tornaria um monstro maligno. Como ele poderia 

ter matar Fatty e o resto? Fatty e Bangwan também lhe devia muito dinheiro, seria uma 

perda tão grande. Ah, espere, ele ainda devia oitenta milhões à garota da loja. Esqueça, 

um monstro tinha melhores perspectivas... 

Pensamentos desorganizados e dispersos encheram seu cérebro. 

Ele era ainda mais pessimista quando se tratava do futuro da Cidade do Pinho Central. 

E se a Mil Yuan usasse esse tipo de método para criar um monte de demônios de 

sangue? Não foram necessários muitos, o problema aconteceria, mesmo que apenas dez 

insetos pequenos e fracos combinassem sua força. 

Sim, ele provavelmente já alcançou as profundezas da floresta até agora. 

"Desculpe te fazer aguardar". 

A voz gentil da senhorita de vermelho parecia a estranha zombaria de um executor aos 

ouvidos de Ai Hui. 

Ele ia deixar este mundo sem se tornar um Elementalista depois de tudo! 

Ele se ridicularizou por querer controlar seu próprio destino. Os seus chamados sonhos 

estavam prestes a morrer. 

Tudo bem, seria considerado uma benção se pudesse viver mais alguns anos. Uma 

pequena e insignificante batata como ele não tinha direitos de queixa, certo? Era 

destino, hein... Ele só podia aceitar seu destino e entregar sua vida! 
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Por favor, afrouxe as vinhas segurando minha boca... 

Ei, ei, ei, estou prestes a me render. Mil Yuan, oh, não, linda fada, vou me render... 

Ótimo comandante, o seu subordinado leal está aqui... 

Ei, ei, ei... 

A senhora de vermelho não leu seus pensamentos. "Eu acho você interessante. Você 

deve ser diferente dos outros montes de lixo, então preparei uma grande refeição para 

você. Você vai gostar muito disso. Quando você se acostuma com o sabor da força 

espiritual de sangue, você saberá por que é uma iguaria mundial. Seja bom, não vai doer 

nada”. 

Usando seus dedos suaves, ela puxou uma raiz de árvore tão grossa quanto o polegar 

para Ai Hui e colocou-a na cavidade da palma da mão esquerda. 

O corpo de Ai Hui endureceu e uma dor intensa o deixou em branco. 

Ele não teve tempo de reagir. O suco vermelho, quente como lava entrou em seu corpo 

incessantemente através da ferida. Ele queria lutar, mas não conseguiu se mover. Ele 

queria gritar, mas nenhum som saiu. 

A palma branca, aparentemente desossada e macia, agarrou a mão direita de Ai Hui. Ao 

ver a espada firmemente presa, ela tentou retirá-la. Quem sabia que o aperto de Ai Hui 

era tão forte. Ela não conseguiu tirar a espada dele, não importa o quanto ela tentasse. 

"Eu gosto de pessoas teimosas." A moça riu e disse: "Quanto mais teimosos, mais 

sofrimentos eles sentirão. A força espiritual de sangue é o melhor vinho e a dor é o 

melhor prato de acompanhamento. Quanto mais você provar, mais dor você 

experimenta. Meu primeiro subordinado é realmente diferente do resto. Tal felicidade”. 

Pop. 

Outra raiz da árvore estava presa na parte de trás da mão direita de Ai Hui. 

A senhora de vermelho olhou para Ai Hui, que estava fortemente amarrado, com grande 

satisfação. Inúmeras raízes de árvores pululavam de todas as direções, como serpentes 

atraídas pelo cheiro de peixe, em direção a Ai Hui. 

Cada árvore circundante era mais alta e mais sólida que as outras. Quanto mais raízes 

possuíam, mais tumores estavam concentrados nos troncos. Os tumores pareciam 

assumir a forma de rostos humanos e começaram a girar e torcer. 

"Eu estou realmente esperando por isso." 

Mais e mais raízes de árvores começaram a prender o corpo de Ai Hui e um fluxo 

constante de suco vermelho fresco entrou dentro dele. O corpo de Ai Hui se contraiu 

incontrolavelmente e acabou ficando imóvel, como um cadáver sem sentido. 



Capítulo 168 – Refinamento de Sangue 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 4 
 

O tempo passou lentamente. Uma hora passou e Ai Hui ainda não mostrou sinais de 

inchaço. 

A senhorita de vermelho estava além do prazer. Ela murmurou para si mesma: "Na 

verdade, escolhi o subordinado certo". 

Ela parecia estar admirando sua melhor obra de arte. 

De repente, os movimentos foram detectados de longe e sua expressão mudou, mas 

depois voltou rapidamente para o seu habitual rosto bonito e coquete. Ela enrugou 

ligeiramente as sobrancelhas e apertou os lábios rosados. "Quão irritante, encontrando 

problemas em tal momento". 

No entanto, ela se levantou e deu uma última olhada em Ai Hui, que estava embrulhado 

e encadernado firmemente por inúmeras raízes de árvores. 

Ela torceu a cabeça e pensou por um tempo antes de desaparecer em um instante. 

Tendo voado mais de dez metros, ela parou em frente a uma grande árvore. Possuia 

raízes de árvores densas e uma bola de vime suspensa. 

A senhorita revelou uma expressão ferida, mas ainda apertou os dentes e cortou as 

raízes apoiando a bola de vime. As raízes densas quebraram sem som e a bola caiu no 

chão. 

A senhora voou e pousou na frente dela, depois a abriu com cuidado. 

Um mastiff1 vertiginoso rastejou de dentro. 

Este mastiff era grande, em torno do tamanho de um jovem cavalo. As solas de seus pés 

eram vermelhas e as garras pareciam tingidas da mesma cor. O vermelho fresco, 

semelhante ao sangue, se estendeu para cima de suas garras em um design sinuoso antes 

de formar padrões complicados e em todo o seu corpo acinzentado. 

Os olhos do mastiff eram como rubis vermelhos, puros e brilhantes. 

Mostrou suas presas, desagradado pelo distúrbio; No entanto, no momento em que viu a 

fonte do distúrbio, ele se deitou obedientemente no chão. 

A senhorita de vermelho sentiu algum sofrimento. O mastiff estava apenas meio 

completo. Interromper seu processo de refinamento de sangue como este significava que 

seria difícil para o lobo ser fortalecido no futuro. 

Ela rapidamente se recuperou disso. Não importava quão talentoso fosse um demônio 

de sangue e não importa o quanto ele sofreu, nunca estaria a par com um ser humano. 

Havia muitas coisas que um demônio de sangue não podia fazer. 

"Greenie, venha aqui." Ela acenou com a mão e flutuou para onde estava Ai Hui. 

                                                           
1 Mastiff é uma raça de cachorro, também conhecida como Mastim. 



Capítulo 168 – Refinamento de Sangue 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 5 
 

O mastiff deu um latido baixo e seguiu de perto. 

O mastiff meio completo e refinado pelo sangue tinha ficado bastante mais forte, 

satisfazendo com a senhorita de vermelho. Seu enorme corpo não fez barulho enquanto 

acelerava tão rápido quanto um raio. 

Nesta floresta de sangue, o poder do Mastiff não era algo em que os Elementalistas 

poderiam combater. 

"Greenie, proteja-o. Você pode matar quem se aproxima." A senhora de vermelho 

instruiu o Mastiff enquanto apontava para Ai Hui, que estava suspenso no ar. 

Ele soltou um gemido e lambeu a palma da senhorita. 

"Seja bom, Greenie. Quando terminar de resolver o problema, você pode continuar seu 

refinamento de sangue.” A senhorita de vermelho acariciou sua cabeça com muita 

ternura. 

Dito isso, ela voou para longe. 

Ela era incomparavelmente rápida; Um borrão vermelho apareceu no céu enquanto ela 

voava. 

O Mastiff ficou abaixo do suspenso Ai Hui. 

Ai Hui sentiu como se tivesse caído em lava; todo o seu corpo estava queimando. A 

tremenda dor lavou todo o seu corpo como a maré. O tormento era tão intenso e distinto 

que era como um purgatório que ele não podia escapar. 

O suco de lava vermelho quente gostava naturalmente de energia elementar. Ele foi 

atacado de todas as direções para se envolver firmemente em torno dos palácios dos 

membros de Ai Hui recentemente ativados e da residência natal. 

A energia elementar de Ai Hui foi lentamente engolida quando o suco vermelho se 

infiltrou em cada pedaço de carne dentro de seu corpo. Cada pedaço de energia 

elementar era sua presa. 

Era como o inimigo mortal da energia elementar. Desejava destruir a energia elementar 

e as cinco residências e oito palácios. 

Os palácios dos membros de Ai Hui e a residência natal começaram a desmoronar 

pouco a pouco. 

Os palácios das pernas perderam terreno, seguidos pelos palácios das mãos. Intensa 

angústia e desespero envolveram Ai Hui. O preço que ele pagou, o tempo e o esforço 

que ele colocou para ativar as residências e os palácios, e seus sonhos foram lentamente 

engolidos pelo suco vermelho mesmo diante de seus olhos. 

A indignação... 
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Quando sua residência natal foi afogada no suco vermelho, uma desesperança sem 

precedentes devorou Ai Hui. Neste momento, o desespero de seu coração ultrapassou 

amplamente qualquer dor física. 

Ele havia caído no abismo mais sombrio, onde nenhum rastro de luz ou esperança podia 

ser sentida. Apenas uma infinita e profunda  escuridão e frio impregnado. 

Apenas morra assim, ele disse para si mesmo. 

 


