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Cidade do Pinho Central foi obrigada por decepção. Eles esperaram há muito tempo, 

mas nenhum mestre chegou. 

O Reitor olhou para baixo, revelando um desapontamento incontestado. 

Wang Zhen ficou desapontado também. No entanto, sua expressão facial parecia 

extremamente calma. Ele olhou para o Reitor e disse profundamente: "Vamos. 

Precisamos estudar o Feijão de Gravação que foi trazido de volta e ver como é a 

situação lá dentro”. 

O reitor se conteve e forçou um sorriso. 

Para obter este Feijão de Gravação, eles sofreram uma perda tão grande. Seu valor era 

imensurável. 

Todos os indivíduos respeitáveis e poderosos foram reunidos para esta reunião. Wang 

Zhen sabia claramente que, se ele não pudesse obter o apoio nas batalhas subsequentes, 

a Cidade do Pinho Central não teria chances de sobreviver. 

A enorme sala de reuniões estava totalmente empacotada, mas no momento, havia um 

silencio morto na sala. 

Os rostos daqueles que participaram da reunião eram brancos pálidos. Eles estavam 

olhando o vídeo na tela com medo. Era como se um laço estivesse amarrado em cada 

um de seus pescoços, fazendo com que eles tivessem dificuldades respiratórias. 

Essas plantas horríveis e sinistras pareciam ser de outro mundo. Não, eles eram do 

inferno. 

As grossas raízes penduradas das árvores se assemelhavam a gigantescos vasos 

sanguíneos. Poderíamos até ver o sangue bombeando e fluindo dentro deles. 

Uma onda de gritos alarmados atravessou a sala de reuniões. Involuntariamente, 

algumas pessoas até se levantaram com trepidação. 

"Oh, meu Deus, o que é isso?" 

"É sangue dentro deles? Isso é muito assustador! Isso mesmo é considerado uma 

árvore?” 

Mesmo os Elementalistas da madeira, que estavam acostumados a ver várias espécies de 

plantas estranhas, tinham os rostos pálidos. Seus olhos não continham nada mais que 

medo. Era quase como se eles pudessem sentir o cheiro de sangue forte e nauseante 

apenas observando o vídeo. Não podiam entender por que as plantas fora da cidade se 

tornaram essas monstruosidades. 

Quando todos viram as raízes penduradas densamente repletas subirem como um monte 

de cobras e amarrar um Elementalista, um arrepio frio caiu em suas espinhas. 

Algumas cadeiras viraram. Aqueles que caíram no chão tremiam sem parar de medo. 
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Ninguém estava rindo dessas pessoas porque todos estavam olhando na tela com medo 

com os olhos bem abertos. Todos finalmente entenderam por que sofreram uma perda 

tão grande. 

Inicialmente, o Elementalista que estava ligado pelas raízes pendentes estava lutando 

com todas as suas forças. No entanto, quando o líquido de cor vermelha começou a 

bombear nele, sua luta tornou-se cada vez mais fraca. Um rubor vermelho apareceu em 

seu rosto e seu olhar tornou-se de excitação, como se ele estivesse curtindo o processo. 

Inesperadamente, sua boca formou um sorriso, um sorriso que mostrava prazer e 

satisfação extremos. 

O líquido vermelho que fluiu através das raízes penduradas densamente embaladas que 

foram inseridas no corpo do Elementalista brilhava com uma fluorescência vermelha. 

Quando o brilho atingiu seu rosto, seu sorriso tornou-se indescritivelmente estranho e 

sinistro. 

O coração de todos parou de bater, como se seus corações estivessem apertados por uma 

mão invisível. 

Suas mentes estavam vazias e seus cabelos estavam de pé. Eles até esqueceram de 

respirar. 

Pop! 

O sorriso sinistro de repente explodiu na frente deles na tela. Todo mundo ficou 

assustado. Quando eles retornaram aos seus sentidos, viram a matéria do cérebro e o 

sangue espalhado por todo o lugar. 

Blargh... 

Quase metade dos participantes na reunião cobriu suas bocas e vomitaram sem pausa. 

Toda a sala de reuniões estava cheia de odor de vômito. No entanto, neste momento, 

ninguém mais se importou. Aqueles que não vomitaram encararam a tela com caras 

brancas mortíferas. Suas mãos e pés tremiam inconscientemente. 

Muitas pessoas queriam escapar da sala de reuniões, mas suas pernas não as escutariam. 

Wang Zhen teve um olhar solene no rosto. Ele não esquivou as reações dessas pessoas. 

Quando ele viu pela primeira vez essa parte do vídeo, sua reação não foi muito melhor 

do que a de todos. Ele pensou que nada poderia assustá-lo, já que ele, ele próprio, tinha 

experimentado derramamento de sangue e numerosas batalhas. 

Ele não tinha percebido o quão errado e ingênuo ele era até hoje. 

"Vamos mudar para uma nova sala de reuniões", disse Wang Zhen a seu subordinado. 

..... 

Houve um silêncio absoluto na nova sala de reuniões. 
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Esses indivíduos respeitáveis estavam cobertos de vômito. Cada um deles estava 

segurando uma xícara de água quente, como se ficasse melhor. Estavam desesperados e 

seus rostos estavam cinzas. 

"Pelo que observamos, esta deve ser a maneira como eles se transformam. Tome nota 

das protuberâncias nos galhos das árvores. Todos notaram que existem muitas 

protuberâncias? Quando as raízes pendentes se movem, essas protuberâncias também se 

movem. Os Elementalistas da Madeira que estão estudando esse fenômeno pensam que 

essas protuberâncias são criadas quando devoram demônios de sangue ou insetos de 

sangue. Para ser preciso, os insetos de sangue menores e mais fracos atuarão como 

nutrientes para a transformação maior e mais forte dos demônios de sangue. Esta 

conjectura pode ser provada pelo fato de que nossos escoteiros não descobriram nenhum 

demônio de sangue ou insetos de sangue em sua viagem fora da cidade.” 

Apenas a voz do prefeito ressoou através do silencio morto da sala de reuniões. 

"No momento, é extremamente possível que um lote de demônios de sangue ainda mais 

poderosos ou insetos de sangue esteja sendo criado. Isso significa que, a partir de agora, 

encontraremos demônios de sangue mais fortes. Nossa situação será ainda mais 

desafiadora. O tempo para esta tribulação está chegando em breve”, Wang Zhen olhou 

em volta da sala e anunciou. 

"Não podemos fugir? Viajar pelo chão pode ser difícil, mas e sobre fugir pelo céu?” 

Perguntou alguém fracamente. 

"Para onde fugiremos então?", Wang Zhen questionou de volta. "Quão grande é o 

Campo de Indução? Podemos realmente voar para fora daqui? Além disso, podemos 

encontrar demônios de sangue voadores. Não se esqueça do morcego de sangue de 

antes. Se perdermos as muralhas da cidade, por quanto tempo você acha que podemos 

durar?” 

A pessoa que fez essa pergunta ficou estranha. Após alguma revolta, a sala voltou ao 

estado de absoluto silêncio. 

A reunião teve muito sucesso. A sugestão de Wang Zhen conquistou o apoio de todos. 

Todos sabiam que seus poderes individuais não eram importantes nesta conjuntura 

crucial. Eles só podiam se unir e trabalhar juntos. 

Ao ver que todos deixaram a sala em desespero, o reitor não podia deixar de dizer a 

Wang Zhen: "Ao comportar-se assim, você causará pânico". 

Na verdade, o reitor não apoiou a ideia de deixar essas pessoas assistir o vídeo 

assustador. Ele sabia quão mentalmente eram fracas essas pessoas. 

Wang Zhen não parecia se importar. "Se eles entrar em pânico, deixe-os. Neste 

momento, o único pânico pode fazê-los abandonar esses pensamentos impraticáveis. 

Caso contrário, você acha que eles colocariam o esforço para lutar contra o inimigo?” 

O Reitor sabia que Wang Zhen estava certo, mas ainda estava preocupado. "O pânico 

irá faze-los desmoronar facilmente". 
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Wang Zhen virou a cabeça abruptamente e respondeu: "Você sabe o que deve fazer para 

sobreviver em um campo de batalha? Não pense demais e avance. Aqueles que 

desmoronam facilmente estão condenados a morrer. Quem pode fazer alguma coisa 

sobre isso?”. 

O Reitor ficou em silêncio. 

Neste momento, ambos perceberam que duas pessoas estavam caminhando em sua 

direção. Elas eram Han Yuqin e Mingxiu da Oficina do Bordado de Jade. 

"Boa tarde, mestre Han", Wang Zhen e o Reitor cumprimentaram ao mesmo tempo. 

Para aqueles que se tornaram mestres, as pessoas acrescentariam o título "Mestre" aos 

seus sobrenomes como uma forma de respeito. 

Qualquer mestre, independentemente do campo, gozava de um status extraordinário. 

Seja um reitor ou um prefeito, ele ou ela teve que exibir um certo nível de respeito em 

relação a um mestre. 

Mesmo que desejassem que Han Yuqin fosse um mestre de combate e não um mestre de 

bordados, não a tratariam com menos respeito no momento atual. 

Independentemente do campo, um mestre teve uma compreensão extremamente 

profunda da energia elementar. Naturalmente, as capacidades de luta de Han Yuqin não 

seriam comparáveis aos mestres de combate. No entanto, suas capacidades de combate 

ainda seriam superiores a um Elementalista médio. A compreensão básica dos 

Elementalistas sobre a energia elementar não pode ser comparada a um mestre. 

Mesmo seu discípulo, Mingxiu, tinha capacidades de luta bastante aterrorizantes. 

Mingxiu era de uma família nobre. Sua família tinha muitos talentos e tinha um irmão 

mais velho poderoso. Anteriormente, durante o incidente de pervertido nu, as 

capacidades de luta que Mingxiu exibia eram tão poderosas que ela atingiu o medo no 

coração de todos. 

Han Yuqin e Mingxiu vieram aqui como representantes da Oficina do Bordado de Jade. 

Wang Shouchuan não veio. 

Wang Zhen admirou-as em silêncio. Enquanto uma era velha e a outra jovem, essas 

duas mulheres ainda estavam muito mais calmas e compostas quando comparadas aos 

outros, embora ainda parecessem ter medo. 

"Bom Tarde Reitor. Boa tarde, prefeito", Han Yuqin cumprimentou-os de volta. Ela 

então suspirou. "Eu não esperava que a situação piorasse para um estado tão crítico. 

Prefeito, você está certo. Todos precisam se unir e trabalhar juntos se quisermos 

sobreviver a essa provação. Prefeito, sinta-se livre para usar qualquer um da Oficina do 

Bordado de jade, incluindo Mingxiu e eu. Se você precisa de nós para fazer qualquer 

coisa, sinta-se livre para nos dizer ". 

"Prefeito, sinta-se à vontade para nos informar se há algo com o que podemos ajudar", 

acrescentou Mingxiu. 
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Wang Zhen ficou muito feliz com as boas notícias e se curvou. "Obrigado Mestre Han e 

Senhorita Mingxiu!" 

Anteriormente, ele não se atrevia a solicitar ajuda da Oficina do Bordado de Jade. Como 

ele poderia pedir um mestre de bordado para lutar em um campo de batalha? Isso seria 

desrespeitoso para ela e ele não tinha bolas para fazê-lo. Era o mesmo em relação à 

Senhorita Mingxiu, ele não se atrevia a perguntar-lhe devido ao seu status. 

Agora, com a aprovação de ambos, ele parecia ganhar dois aliados poderosos. 

"Prefeito, você é muito cortês." Han Yuqin continuou a dizer: "Eu sou um completo 

estranho para lutar em um campo de batalha. No entanto, quando se trata de defender 

uma cidade, talvez eu tenha algumas ideias”. 

Wang Zhen ficou surpreso com essas palavras, mas ele rapidamente disse: "Mestre Han, 

por favor, elabore". 

Han Yuqin pensou por um tempo antes de responder: "A primeira coisa que posso 

pensar é um feitiço de formação já mencionado pelo meu marido. A arte de feitiços de 

formação há muito desapareceu junto com a Era do Cultivo e não sou muito proficiente. 

No entanto, a lógica aplicada deve ser a mesma. Se houver um feitiço de formação 

viável agora, seria [Formação de Conexão de Distribuição de Energia Elementar]. É um 

pouco semelhante ao bordado. A única diferença é que trataremos o céu, a terra, as 

montanhas e os rios como o "tecido". O céu, a terra, as montanhas e os rios podem ser 

muito vastos, mas se tratarmos a cidade como o "tecido", eu poderia ser capaz de fazê-

lo". 

Wang Zhen ficou atordoado. Ele estava olhando inexpressivamente para o Han Yuqin, 

de aparência calma. 

Tratando a cidade como "tecido"... Esta era a qualidade elevada de um mestre de 

bordado? 

Atualmente, a pequena e velha estatura de Han Yuqin tornou-se imponente em seu 

coração. 

"Mestre Han, experimente!" Ele enviou-se de bom grado para ela e se curvou 

profundamente. 

O Reitor também estava convencido e curvado. "Master Han, experimente!" 

... 

Fora da Cidade do Pinho Central. 

A garota vestida de vermelho olhou para as bola de vimes que pendiam na árvore na 

frente dela. Ela encontrou especialmente este lote de demônios de sangue em uma área 

de 100 quilômetros de distância. Desta vez, ela não se importava com a qualidade dos 

demônios de sangue, mas sim com a quantidade. 
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A mudança de eventos no vale interrompeu completamente seu plano. Cidade do Pinho 

Central não era mais a escolha ideal. 

Ela não era Tian Kuan. 

Ela não teve muito tempo para desperdiçar. Caso contrário, ela não seria capaz de 

recuperar o atraso e ficaria para trás de todos os outros. 

No entanto, ela se recusou a se perdoar por sair sem fazer nada. 

Como tal, antes de partir, preparou um grande presente para a Cidade do Pinho Central. 

Ela voou no céu e olhou para a distante Cidade do Pinho Central. A imagem de um 

jovem apareceu em sua mente, e ela sorri sorrateiramente. "Eu voltarei por você". 

Ela se virou e desapareceu, como um fio de fumaça vermelha etéreo. 

 


