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Impulsionada por sua ira avassaladora, Ai Hui expulsou de seu corpo a "força 

espiritual" que o fez penetrar no chão. Seu corpo inteiro sentiu um alívio indescritível ao 

mesmo tempo. 

Estrondo! 

A terra tremia e as montanhas tremiam. 

O chão diretamente abaixo dele foi imediatamente reduzido a um pó fino. O solo 

circundante subiu no ar, explodindo em todas as direções. Em qualquer outro lugar à 

sua volta estava em completo caos. 

Mais fatal era a massa de fumaça cinzenta que explodiu sem aviso prévio. 

Acompanhado por um silvo terrível, a nuvem cinza explodiu pela área como um 

furacão. 

As rajadas de ar eram como a foice de um ceifador, murchando e matando tudo por 

onde passou. 

O Mastiff entrou em uma corrida. A nuvem cinza por trás dele era um tsunami 

monstruoso, esmagando tudo no caminho. 

Um após o outro, bolas de vime voavam pelo campo de visão do mastiff. Já possuindo 

um traço de autoconsciência, o mastiff sabia que cada bola de vime continha um 

demônio de sangue como ele próprio. 

A tonalidade cinza difundiu como um molde feio e terrível sobre as bolas de vime. As 

respirações dentro delas tornaram-se cada vez mais fraca até desaparecerem 

completamente. 

Um dos demônios de sangue dentro de uma bola de vime parecia sentir o perigo e 

tentou sair. Mas à medida que a nuvem cinzenta passava, seu corpo de repente congelou 

quando a fumaça cinza se espalhava pelo seu corpo. Quando os últimos vestígios 

vermelhos foram cobertos – Estrondo – o demônio de sangue explodiu em uma nuvem 

de poeira cinzenta que se espalhou pelo ar. 

O medo nos olhos do mastiff tornou-se mais profundo. À medida que os traços de 

sangue em seu corpo começavam a rachar e um brilho vermelho apareceu sob os pés, 

sua velocidade de corrida inexplicavelmente aumentou. 

De cima, a nuvem cinza e circular podia ser vista espalhando-se para fora em 

ondulações mortais que se expandiam sem fim no mar de sangue. 

Nenhuma área do vale vermelho foi poupada do imenso e terrível círculo mortal que 

agora tinha mais de dez quilômetros de raio. 

No centro do círculo cinza mortal havia um pilar de fumaça cinzenta que atingia os 

céus. Estava congelada sem sinal de dissipação e se assemelhava a um enorme dragão 

cinza que mostrou suas presas e brandiu suas garras. 
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O Mastiff havia escapado todo o caminho até o pico da montanha, seu corpo encharcado 

de sangue. O sangue fresco continuou a escorrer de sua pele, fazendo com que pareça 

um lobo sangrento. Ele ofegou fortemente e olhou firmemente para a figura que saiu do 

solo do meio do vale cinzento. 

Medo, só havia medo nos seus olhos. 

O pilar de fumaça que se assemelhava a um dragão cinzento subia diretamente ao céu, 

tornando-se o pano de fundo para as costas frágil dessa figura. Naquele momento, do 

ponto de vista do mastiff, essa figura era um ceifador que acabava de sair de um 

pântano infernal para chegar a este mundo. 

Ai Hui ficou tonto e fraco enquanto se levantava do chão. O solo sob seus pés tornou-se 

pó, com textura mais lisa que a farinha. 

Ele examinou seus arredores com um olhar em branco no rosto. 

A vegetação densa e cor de sangue tinham desaparecido, substituindo seus arredores 

pelo deserto cinza. Todas as plantas foram reduzidas a pilhas espessas de resíduo 

cinzento, como se estivessem queimadas e reduzidas a cinzas. 

Só agora Ai Hui percebeu que ele estava em um vale. 

Foram causados por ele? 

Ele não podia acreditar em seus olhos. Depois de um segundo de deslumbre, ele saltou e 

entrou em uma corrida. 

Por que ele não fugiria agora, enquanto a Mil Yuan estava ausente? Ele deveria esperar 

que ela voltasse antes de começar a sua fuga? 

As capacidades de combate da Mil Yuan eram enigmáticas e imprevisíveis. Ele 

definitivamente não queria encontrá-la novamente. 

Ai Hui começou a notar algumas mudanças em seu corpo, sendo a velocidade mais 

óbvia que era muito mais rápida do que era no passado. A floresta estava em um 

silêncio mortal, enviando um arrepio pela espinha de Ai Hui. 

Ele não queria ficar um segundo extra neste lugar abandonado por Deus. 

Uma vez que ele se orientou na direção certa, ele correu com todas as suas forças. Ele 

ficou satisfeito por não encontrar um único demônio de sangue em sua corrida através 

da floresta. Quando ele pensou em como a Mil Yuan conseguiram acumular o poder dos 

demônios de sangue, ele tremia de medo e acelerou. 

Nos céus acima da Cidade do Pinho Central, o prefeito e o reitor estavam observando o 

distante pilar de fumaça com os rostos cinza. Não só eles, mas os rostos dos 

Elementalistas que estavam por trás deles estavam igualmente drenados de toda cor. A 

Cidade do Pinho central estava em estado de histeria. 
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A explosão agora se assemelhava a trovões que sacudiam a terra as montanhas. A 

totalidade da Cidade do Pinho Central sentiu isso. 

"Eu me pergunto qual especialista fez isso?" O reitor engoliu sua saliva com ansiedade, 

um olhar esperançoso cintilando em seus olhos. 

Se houvesse um especialista que tomasse medidas, eles estariam salvos. Havia uma na 

Cidade do Pinho Central, mas era uma especialista em bordados, não uma lutadora. 

Dado que havia alguns jovens de nobreza na cidade, não era surpreendente que um 

especialista se apresentasse e salvasse-os. 

Wang Zhen pareceu calmo, mas o medo em seus olhos revelou a preocupação dentro. 

"Se houver um perito passando por essa área, então ele definitivamente virá aqui 

também. Vamos descobrir em breve.” 

Ele não era tão otimista quanto o reitor. 

Sua mente estava cheia de imagens trazidas pelos escoteiros que haviam estado na 

floresta além dos limites da cidade. Até agora, apenas três exploradores haviam 

retornado e apenas um conseguiu entregar as imagens com sucesso. Os Elementalistas 

que se inscreveram para esta missão numeraram quarenta e seis. 

Das quarenta e seis pessoas, apenas três sobreviveram. Espere, quatro pessoas 

sobreviveram. 

Wang Zhen viu uma figura, vagamente familiar, saindo da floresta. Em breve, Wang 

Zhen identificou-o como Ai Hui, o jovem com espadachim notável. 

Ele notou que Ai Hui estava coberta de fuligem e sujeira, aparecendo extremamente 

patético. Ele parecia ter sofrido muito, mas como ele conseguiu sobreviver e retornar, 

sua sorte era bastante boa. 

Quando Ai Hui saiu da floresta e viu o portão da Cidade do Pinho Central, ele quase 

chorou lágrimas de alegria. 

Logo, um Elementalista veio da cidade para recebê-lo. "Você conseguiu ter sucesso? 

Onde está o feijão de gravação?” 

"Feijão de gravação?" Ai Hui riu amargamente. "Não consegui gravar nada; Eu estava 

ocupado correndo pela minha vida”. 

A maldita Mil Yuan! 

Se não fosse por aquela maldita menina, ele teria completado sua missão. Mas ele 

estava tão ocupado trabalhando para fugir da Mil Yuan com vida, como ele poderia ter 

tido tempo de usar o feijão de Gravação? Quando Ai Hui recordou os eventos, no 

entanto, ele sentiu que não era uma tarefa fácil para ele sobreviver. Seu pesar por não 

usar o feijão de gravação diminuiu significativamente. 
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O desapontamento do Elementalista foi exibido abertamente. Ele voou em direção ao 

prefeito, balançando a cabeça. A informação que obteve de Ai Hui em relação à 

situação dentro da floresta não diferiu muito das contas dos outros sobreviventes. 

O Elementalista ainda passou para Ai Hui sua recompensa. O prefeito realmente pagou 

um preço considerável por nada... 

A recompensa foi extremamente generosa. Quando Ai Hui viu o conteúdo, seu rosto já 

sombrio se iluminou instantaneamente. A recompensa quase atingiu todos os seus 

requisitos. 

Wang Zhen sabia, por experiência própria, que quanto mais mortes haviam ocorrido, 

mais generosa era a recompensa. Caso contrário, quem se inscreveria na próxima vez? 

Ao retornar ao Salão de Treinamento Avançado, Ai Hui recebeu saudações de Shi 

Xueman e dos outros. A partir do dia de sua partida, eles haviam ficado ansiosos e 

preocupados, e, embora fosse apenas por um curto período de tempo, sentiram como se 

um ano se passasse. 

Quando eles viram Ai Hui são e salvo, eles finalmente colocaram suas preocupações 

para descansar. Shi Xueman, Duanmu Huanghun e os outros de repente perceberam que 

Ai Hui naturalmente se tornou seu indispensável pilar de apoio. 

Fatty, que estava se esforçando para o lado, queria também se juntar a eles, mas Ai Hui 

deu-lhe um olhar duro e gritou: "Continue seu treinamento! Não pare!”. 

O rosto de Fatty caiu imediatamente. 

"O que está acontecendo lá fora? O que aconteceu agora?” Duanmu Huanghun não pôde 

deixar de perguntar. Ele estava curioso e preocupado. 

Sua consulta imediatamente chamou a atenção de todos. Todos ficaram assustados com 

os eventos que aconteciam fora da cidade. 

Shi Xueman percebeu a fuligem e a sujeira no corpo de Ai Hui. Embora ele não 

estivesse ferido, ela podia dizer que estava exausto. Ela disse com preocupação: "Vá e 

descanse primeiro. Vamos voltar a falar depois do seu descanso.” 

Duanmu Huanghun sentiu um pouco de vergonha e concordou com Shi Xueman. 

Ai Hui estava realmente cansado. Todo o dia foi uma experiência complicada e sempre 

em mudança com múltiplas lutas com a morte. Agora que ele havia sobrevivido à 

calamidade, a exaustão surgiu através de seu corpo como uma inundação até o ponto em 

que ele não conseguia manter seus olhos abertos. 

Depois de dizer boa noite para todos, ele voltou para seu quarto e adormeceu 

imediatamente. 

... 
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No céu acima do vale. 

Quando a garota vestida de vermelho correu para a cena e viu o vale cinza abaixo dela, 

seu rosto tornou-se cinza, e ela apertou os punhos firmemente. Ela não ligou para a dor 

de suas unhas cavando sua carne. 

Todos os seus esforços, todos desapareceram. 

Além do mastiff, que ela tinha sido forçada a interromper, todos os demônios de sangue 

que havia encontrado nas proximidades estavam nesse vale. 

Para garantir segurança e segredo, ela escolheu este vale para realizar o refinamento de 

sangue. Ela tinha uma natureza exigente que a impediu de aprovar a maioria dos 

demônios de sangue à sua volta e, portanto, seus padrões para escolhê-los eram altos. A 

fim de procurar esses demônios de sangue, ela gastou uma quantidade excessiva de 

tempo e energia. 

No entanto, no momento, nada restava. 

Gradualmente, sua raiva esfriou. Ela sabia claramente a capacidade desse companheiro. 

Ele não poderia ter causado tudo isso. 

Ela não gostava da aura que estava sendo emitida pelo imponente e congelado pilar da 

fumaça cinzenta diante dela. 

Ele veio não só do pilar da fumaça, mas também de todo o vale, e o detestou. 

Ela pousou no chão e baixou o corpo para observar o resíduo cinzento sob seus pés. 

Não eram cinzas, pensou para si mesma. 

Por razões desconhecidas, ela encontrou esse resíduo cinzento um pouco familiar, mas 

ainda assim odiava-os, mais do que os achava familiares de fato. 

A superfície de todo o vale apareceu como se tivesse sido lavrada. Com um olhar 

solene, aproximou-se do pilar da fumaça. Ela lembrou claramente que era aqui que ela 

havia realizado o refinamento do sangue naquele sujeito. 

Ela parou em suas trilhas, notando algo estranho sob seus pés. Ela baixou o corpo uma 

vez mais e pegou um punhado de solo. Sua expressão mudou. 

Sem cascalho, pedras ou nada sólido - o solo em sua mão era tão suave que parecia uma 

farinha. 

Ela lembrou aquela onda de energia aterrorizante. Essa força crescente deve ter sido 

direcionada para o chão. 

Ela não podia imaginar que tipo de ataque causaria que isso acontecesse. A camada 

sedimentar no vale não era grossa, e debaixo dela havia uma camada de pedras duras. 
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De repente, ele brandiu suas longas mangas vermelhas. 

Whoosh! 

Os ventos varreram o vale, varrendo o solo e o resíduo cinzento para o céu. 

A menina vestida de vermelho brandiu as mangas de forma contínua. Camada após 

camada, o solo deixou o chão, revelando a crosta terrestre diante dela. 

Sete metros abaixo da superfície, havia uma grande cavidade na camada de granito 

sólido. 

E no meio daquele vazio havia uma longa trincheira de nove metros de comprimento, 

marcada com cortes de profundidade. 

Era uma marca de trás da coluna vertebral, e as diferentes endentações à esquerda e à 

direita da trincheira eram as impressões musculares traseiras. Eles eram extremamente 

claros, apesar de serem gravados em uma camada de granito sólido sete metros abaixo 

da superfície. 

A garota vestida de vermelho ficou assustada. Ela pensou que seria um movimento final 

relacionado a punhos ou pernas. 

Na verdade, eram as costas... 

Que tipo de movimento relacionado às costas poderia conter esse poder? 

Uma enxurrada de perguntas percorreu sua mente antes que ela finalmente se focasse 

em uma. 

Quem era exatamente esse sujeito? 

 


