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Foi extremamente agradável ter um momento de prazer em meio a um perigo crítico e 

um momento de descanso em meio a uma preocupação agitada. 

Deitado na fonte termal, o rosto de Ai Hui estava cheio de prazer e satisfação. Não 

havia nuvens, então as estrelas brilhantes cobriram o vasto céu noturno. Tais tempos 

eram raramente vistos. Ai Hui estava de frente para o céu e seu corpo estava totalmente 

relaxado, flutuando na água como um pedaço de madeira. 

Ai Hui suspirou silenciosamente. Ele não sabia se ele podia ou não ver um céu noturno 

tão encantador no futuro novamente. Mesmo que pudesse, talvez ele não estivesse tão 

tranquilo quanto agora. 

Depois da alegria de sobreviver, a calamidade desapareceu gradualmente, ele percebeu 

que a situação em que ele estava não mudou muito. Ele sabia muito mais e ficou mais 

preocupado. Quando ele ouviu Shi Xueman e o resto discutindo sobre quando a 

catástrofe do sangue terminaria, um sorriso amargo apareceu em seu rosto. 

Fim… 

Se fosse um desastre natural, ele não passaria muito tempo a contemplar, mesmo que a 

situação fosse muito terrível. No entanto, a catástrofe sanguínea foi um desastre 

artificial. Esta foi uma conspiração que havia sido preparada e planejada há muito 

tempo. Os conspiradores nos bastidores tinham planejado meticulosamente uma guerra. 

Entre os dois lados da guerra, um lado estava bem preparado e o outro lado estava mal 

preparado. Mesmo um estranho como Ai Hui podia sentir que o resultado da guerra era 

óbvio. 

Seus pensamentos estavam à deriva. 

A cena moribunda do Elementalista que explodiu na floresta apareceu em sua mente. Se 

a Mil Yuan não fosse tão exigente e não tivesse bombeado tanto sangue neles, eles 

teriam sobrevivido? Usando esse método, ela poderia criar um exército de... hmm, o que 

eles deveriam ser chamados? Homem de sangue? Bonecos de neve1? 

Oh, eles provavelmente se chamariam Elementalistas de Sangue. 

Se ele encontrou um grande grupo de Elementalistas de Sangue no futuro... tudo o que 

ele podia fazer era se render! 

Era melhor não provocar belas mulheres... 

Os pensamentos de Ai Hui viajaram muito longe. 

Mil Yuan não parecia estar falando m*rda sobre a força espiritual de sangue. Mesmo 

que ele não tivesse confirmado se era ou não "força espiritual", ele sentiu que seu corpo 

estava bem pelo menos. 

                                                           
1 Uma piada, neve e sangue soam semelhante em chinês. 
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O [Arqueamento Dorsal do Peixe] esgotou completamente a "força espiritual" em seu 

corpo. Anteriormente, ele ainda estava preocupado que suas cinco residências e oito 

palácios, não, espere, os sete palácios teriam problemas. Seus pulmões e os sete palácios 

haviam sido completamente danificados pelo veneno de sangue. Havia algumas partes 

em que a carne estava começando a voltar a crescer e a recuperar. No entanto, a maioria 

das partes danificadas foi curada pela "força espiritual". 

Usando uma analogia, essa "força espiritual" era como uma cola mágica, enquanto os 

pulmões de Ai Hui e sete palácios eram como casas estilhaçadas. No momento, uma 

camada grossa de cola mágica havia sido aplicada nessas casas. Ao fazer isso, as 

paredes dessas casas foram renovadas. As casas que vazavam anteriormente não 

estavam mais vazando. 

Atualmente, Ai Hui estava mais preocupado com a duração dessa cola mágica e se era 

ou não confiável. 

Mesmo que não fosse confiável, não havia nada que ele pudesse fazer agora. 

Ele já tinha pedido à  Lou Lan para examinar seu corpo. Lou Lan sentiu que o que 

estava acontecendo dentro de seu corpo era um milagre. Ele admitiu que não tinha a 

capacidade de reparar ferimentos tão devastadores, e ele estava certo de que nem 

mesmo os mestres podiam fazê-lo. No entanto, ele ainda estava otimista em relação às 

condições de Ai Hui. 

Tudo bem, na verdade não houve muitas vezes que Lou Lan não era otimista... 

Ai Hui logo deixou suas preocupações. Embora possa haver perigos ocultos dentro de 

seu corpo, ele estava pelo menos completamente são e salvo agora. Não só isso, ele 

também abriu sete palácios, e suas capacidades de luta avançaram aos trancos e 

barrancos. 

Ele nem sabia se viveria ou não amanhã, então, por que ele deveria pensar tão longe? 

De repente, o nariz de Ai Hui se contraiu e seus olhos se arregalaram quando ele 

suprimiu seus pensamentos. 

Sopa elementar do Lou Lan! 

Todas as suas preocupações foram imediatamente jogadas de lado. Ai Hui quase se 

jogou da fonte termal, vestiu as roupas e correu para o pátio da frente. Ele lembrou 

quando ele voltou para o Salão de Treinamento, ele jogou suas recompensas para Lou 

Lan. 

Wang Zhen foi generoso com as recompensas, pois queria que as pessoas continuassem 

se inscrevendo para suas missões. Como tal, havia muitas coisas boas entre as 

recompensas de Ai Hui. 

Quando Ai Hui se inscreveu para a missão, ele escolheu ingredientes de comida 

elementar. Assim, todas as suas recompensas estavam relacionadas aos ingredientes de 
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comida elementar. Esses ingredientes eram tão valiosos que Ai Hui nem sequer ousou 

sonhar em tê-los no passado. 

Por exemplo, havia dois ovos de cobra com asas de fogo. Sua especificação era de três 

anos, o que significava que eles haviam sido cozidos sob lava e absorvido o calor 

subterrâneo por três anos. A cobra com asas de fogo era uma espécie de besta feroz e 

venenosa. Poderia voar e seus sentidos eram excepcionalmente afiados, tornando difícil 

o processo de roubar seus ovos. 

Havia uma perna traseira de iaque2 de olhos celestiais curados com ervas. O iaque de 

olhos celestiais era uma fera extremamente poderosa. As patas traseiras eram a parte 

mais forte de todo o seu corpo, que também eram consideradas a parte mais importante. 

As patas traseiras foram marinadas usando as ervas que foram meticulosamente 

preparadas e misturadas. Em seguida, eles foram secadas ao ar e podem durar 100 anos. 

À medida que as pernas curtas envelhecidas com os anos, a infusão entre a carne e as 

ervas se tornaria mais forte, melhorando a qualidade da carne. 

Quanto ao sapo dourado de lótus perfumado, primeiro foi preparado sedando o sapo 

dourado usando um método especial e colocando dentro de uma flor de lótus que 

floresceu. Então, a energia elementar foi usada para fechar a flor de lótus, envolvendo o 

sapo dourado. O sapo dourado entraria em um estado semelhante à hibernação. Sua 

toxicidade seria absorvida pela flor de lótus com o passar do tempo. A energia 

elementar da água do lótus penetraria gradualmente no sapo dourado também. Levaria 

pelo menos seis meses para produzir um sapo dourado de lótus perfumado. 

Havia muitos outros ingredientes valiosos incluídos também... 

Independentemente dos tipos de ingredientes, todos eles eram extremamente caros. Até 

mesmo Shi Xueman e Duanmu Huanghun ficaram atordoados com os ingredientes. 

Lou Lan foi um conhecedor neste aspecto e deu uma estimativa razoável do custo 

desses ingredientes. O preço total de apenas esses três ingredientes por si só foi 

estimado em pelo menos 10.000.000 Yuan. 

A atenção de todos foi atraída pela fragrância da sopa elementar. Todos olharam 

inexpressivamente para Lou Lan quando ele trouxe um enorme caldeirão de sopa. 

Era muito tentador! 

Depois de absorver um cheiro da fragrância única, todos ficaram com fome. 

Aqueles que tinham pele fina3, como Shi Xueman e Duanmu Huanghun, tentaram se 

retiver. No entanto, pode-se ver que suas gargantas estavam engolindo sem parar. 

Aqueles que tinham pele grossa4, como Jiang Wei e Wang Xiaoshan, já haviam se 

reunido ao redor do caldeirão. Fatty parecia ainda mais desagradável com a saliva 

babando por todo o lugar. 

                                                           
2 Iaque são parecidos com búfalos, mas com mais pelos e mais baixos. Podem ser encontrado na região 
do Himalaia, no sul da Ásia Central, Qinghai, no Planalto do Tibete, até à Mongólia, a norte. 
3 Uma pessoa educada, de nobreza, que sentem vergonha facilmente, etc. 
4 Uma pessoa mais natural, que não liga muito para etiqueta. 
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Ai Hui avançou como uma flecha. 

"Todo mundo pegue uma parte!" Lou Lan riu. 

Shi Xueman era extremamente ciumenta de Ai Hui. Como é que esse sujeito tinha um 

Fantoche de Areia tão perfeito? Poderia a comida de sua casa ser comparada com a sopa 

elementar de Lou Lan? 

Gurgle, gurgle, gurgle. Seu estômago continuava grunhindo. Um rubor de vergonha 

apareceu em seu rosto. 

Em frente à sopa elementar incomparável de Lou Lan, todo mundo parecia 

extremamente obediente. Todos eles seguraram uma tigela vazia em suas mãos 

enquanto esperavam ansiosamente por sua vez de pegar a sopa. 

Era desconhecido quando exatamente Lou Land se tornara um chef. Ele estava usando 

um enorme avental e um chapéu de chef enquanto segurava uma concha enorme, 

fazendo-o parecer extremamente imponente! 

A primeira tigela pertencia a Ai Hui. Quando Ai Hui pegou a sua parte da sopa, ele 

imediatamente bebeu com um sorriso bobo no rosto. 

Quando o resto ouviu o som de Ai Hui engolindo a sopa, eles começaram a engolir sua 

saliva freneticamente. Irmão, você não pode ficar mais quieto? Você não tem maneiras 

ao comer? Por que a sopa está sendo distribuída tão devagar? 

Aqueles que receberam suas partes de sopa ansiosamente correram para um lado e 

começaram a beber. 

Mesmo Shi Xueman, uma deusa que foi refinada e criada de um fundo familiar 

rigoroso, tomou uma grande tigela de sopa e agachou-se no chão como um caipira para 

beber sua sopa. Ela nem sequer se preocupou em usar pauzinhos ou se importou se 

estava quente demais. Gole por gole, ela engoliu a sopa, ignorando completamente sua 

imagem. 

Estava muito delicioso! 

No final, Fatty já poderia formar um mar com a sua saliva. 

"Lou Lan preparou algo especial para o Fatty!” 

Lou Lan trouxe um pote de sopa vermelha brilhante do nada e passou para Fatty. 

Fatty ficou atordoada. A sopa na frente dele não tinha um único pedaço de carne ou um 

cheiro de fragrância. Não estava produzindo vapor. No entanto, ao dar uma segunda 

olhada, ele podia sentir um cheiro de fragrância. Uou... Guisado de carne... A carne 

tinha sido cozida por tanto tempo que iria derreter logo. Se ele fosse dar uma mordida... 
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Gurgle5! 

Ele engoliu sua saliva, apontou para dentro do enorme caldeirão e disse fracamente: "Eu 

quero beber isso". 

"A constituição do corpo de Fatty é diferente de todos os outros. Ele não precisa 

fortalecer seu corpo. O que ele precisa é fortalecer sua energia elementar de fogo. Isto 

foi especialmente e cuidadosamente preparado por Lou Lan. Custa mais de 5.000.000 

de Yuan”, explicou Lou Lan. 

5.000.000 de Yuan... 

"Cinco milhões de Yuan?" Os olhos de Fatty se arregalaram quando seu corpo tremia. 

"Sim, existem dois ovos de cobra com asas de fogo!", Afirmou Ai Hui. 

"Beber! Eu terminarei tudo!" Fatty respondeu sem quaisquer objeções. 

5.000.000 Yuan em sopa! Ele deve definitivamente acabar com isso! 

Fatty pegou a panela e começou a engolir a sopa. A sopa era lisa e não tinha sabor de 

nada. Maldição, um bocado desta sopa custou pelo menos 10.000 Yuan... 

10.000 Yuan, 10.000 Yuan, 10.000 Yuan... 

Fatty abaixou o pote inseguro. Mesmo alguém como ele, que podia comer e beber 

muito, estava com uma expressão aturdida depois de beber todo o pote de sopa de uma 

só vez. 

Agora você sabe o quão bom eu sou! Fatty estava um pouco satisfeito consigo mesmo. 

Geralmente, Lou Lan só daria a Ai Hui um olhar de admiração. 

Haha, você finalmente testemunhou o que eu sou capaz de fazer! 

Fatty arrotou e um olhar vazio de repente apareceu em seu rosto.  

"Incrível!" O tom de Lou Lan ficou cheio de espanto. "Fatty, você pode realmente 

terminar o pote inteiro de Sopa de Dragão de uma só vez. Você é realmente incrível. 

Lou Lan pensou que precisaria de uma semana para terminar.” 

Shi Xueman, que estava pensando se lambia ou não o pote, ficou atordoada quando 

ouviu as duas palavras "Sopa de Dragão". 

Não só ela, mesmo Duanmun Huanghun e Sang Zhijun pararam o que estavam fazendo 

e olhavam para Fatty com admiração. 

                                                           
5 Onomatopeia de Engolir. 
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Ai Hui olhou para a reação de todos e deu uma olhada em Fatty. Fatty estava atordoado. 

Ai Hui não pôde deixar de perguntar: "Lou Lan, o que é Sopa do Dragão? Seu nome 

parece bastante imponente.” 

"Ai Hui, é uma espécie de sopa que é especialmente feita para Elementalista do Fogo. 

Ela usa ovos de cobra com asas de fogo como ingrediente principal, com a adição de 12 

tipos diferentes de pimentas de fogo celestiais. É um tipo especial de comida elementar. 

A maioria das pessoas sente que é realmente um tipo de elixir. Se for considerado como 

um elixir, o nome seria 10 gotas de óleo, o que implica que só se pode beber 10 gotas de 

uma só vez. É extremamente benéfico para Elementalistas do Fogo, mas muitas pessoas 

não se atrevem a beber. É por isso que eu disse que Fatty é realmente incrível!” 

O corpo de Fatty parecia que estava fervendo. Seu corpo ficou brilhante, escarlate, 

parecido com pimentas vermelhas. Até o cabelo dele ficou vermelho. 

"Quanto ao motivo pelo qual se chama Sopa de Dragão, é porque os dragões podem 

cuspir fogo. A Sopa de Dragon é extremamente estimulante. Se alguém terminar, ele ou 

ela pode cuspir fogo facilmente. Claro, Lou Lan não pensa que este é um bom nome, 

pois existem muitos tipos de dragões. Os dragões que cospem fogo são apenas um dos 

muitos tipos...”. 

Burp6. Fatty arrotou novamente. 

Boom! 

Um fluxo de fogo ardente disparou da boca de Fatty por uma distância de mais de dois 

metros! 

Todos ficaram maravilhados. 

"Não se preocupe Ai Hui, a Sopa de Dragão é segura e não causará nenhum dano ao 

corpo. Para tornar mais fácil para ele beber, Lou Lan usou um método especial para 

prepará-lo. É tão suave como a água quando se bebe no início. Claro, o efeito 

estimulante que vem depois será muito óbvio. Lou Lan pensou na Sopa de Dragão 

apenas depois de ver os ovos de cobra com asas de fogo. Felizmente, as pimentas de 

fogo celestiais são fáceis de obter. É uma pena que eu não consiga pegar a pimenta mais 

picante: Bochechas Rosadas, e só tenho a terceira mais picante: Lava, o sexto mais 

picante: Ciúme e o oitavo mais picante: Raiva. Lou Lan anotou toda essa informação. 

Vou preparar uma melhor Sopa de Dragão para o Fatty no futuro! " 

Burp, boom! 

Burp, boom! 

Boom, Boom, Boom… 

O frio da noite foi dissipado. 

                                                           
6 Onomatopeia para Arroto. 
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Fatty, você é a chama do inverno! 

 


